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Jest wiele osób, bez których ta obszerna praca nie mia!aby szansy powsta". 
Specjalne, gor#ce podzi$kowania nale%# si$ archiwistom spo!ecznym, 

z którymi mia!am przyjemno&" rozmawia" w trakcie swoich bada'. To(oni, 
dzi$ki przyjaznemu nastawieniu, ch$ci wspó!pracy i po&wi$ceniu swojego 
czasu, najbardziej przyczynili si$ do napisania niniejszej ksi#%ki.

S!owa g!$bokiej wdzi$czno&ci kieruj$ tak%e do promotora mojej pracy 
doktorskiej, prof. Waldemara Chor#%yczewskiego. Bez jego bezgranicznego 
zaufania i wiary w moje mo%liwo&ci %adnej z tych stron nie uda!oby mi si$ 
zape!ni". 

Swoje niema!e zas!ugi ma równie% mój m#%, Wojciech, który oprócz 
ca!kiem standardowego wspierania wspó!ma!%onki w jej zawodowych wy-
si!kach, wielokrotnie z (prawdopodobnie) autentycznym zaanga%owaniem 
wys!uchiwa! opowie&ci o kolejnych etapach projektu, o trudno&ciach, cieka-
wostkach, ekscytacjach. Za(to wielkie dzi$ki!
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Powstanie niniejszej monogra!i umo"liwi# grant Narodowego Centrum 
Nauki pn. „Archiwa spo#eczne w Polsce$– wielokrotne studium przypad-
ku” (nr 2015/19/N/HS3/02466). Nazwa projektu badawczego stanowi jed-
nocze%nie podtytu# wie&cz'cej go monogra!i. Z kolei g#ówny tytu# pracy$– 
Inaczej to zniknie$– nawi'zuje na dwa ró"ne sposoby do tematu archiwów 
spo#ecznych. 

Archiwa spo#eczne to oddolne, niezale"ne inicjatywy dokumentacyjne. 
To$oznacza, "e ich twórcy nie musieli zajmowa( si) tworzeniem archiwum 
na pewien, wybrany przez nich temat$– ale jednak podj)li si) takiego zada-
nia. O tym, mi)dzy innymi, jakie by#y ich motywacje, powody zaj)cia si) 
dzia#alno%ci' dokumentacyjn', opowiada ta ksi'"ka. S' to historie bardzo 
ró"ne$– bo do badania wybra#am bardzo ró"ne archiwa spo#eczne. Powody 
te #'czy jednak ogólne przekonanie o potrzebie ratowania jakiej% przesz#o%ci, 
historii, pami)ci, to"samo%ci, tradycji… Przekonanie o tym, "e zaniechanie 
dzia#alno%ci dokumentacyjnej mo"e negatywnie wp#yn'( na przetrwanie 
jakiej% informacji$– albo takiej ju" zapisanej w postaci dokumentów, albo 
takiej, która jeszcze si) w formie dokumentu nie zmaterializowa#a i dopiero 
nale"y si) o to postara(. Tak wi)c archiwa spo#eczne istniej', a archiwi%ci 
spo#eczni dokumentuj', bo… *+,-./0 12 .+*3+*/. Cho( ka"de archiwum 
ma swoje w#asne 12. 

Archiwa spo#eczne s' wa"nym sk#adnikiem dziedziny archiwalnej, co-
raz bardziej widocznym elementem archiwalnego krajobrazu w naszym 
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kraju (cho!, oczywi"cie, nie tylko tu). Maj# jednak t$ cech$, %e s# bardzo 
podatne na zmiany i wci#% podlegaj# przekszta&ceniom. Kolekcjonuj# nowe 
materia&y, podejmuj# nowe dzia&ania, realizuj# nowe projekty, dokumentuj# 
nowe tematy, zyskuj# nowe sposoby 'nansowania, anga%uj# w swoje dzia-
&ania coraz to innych ludzi, zmieniaj# sposoby opisywania swoich zasobów, 
decyduj# si$ na odmienne drogi udost$pniania… Wszystko p!ynie"– tak%e 
w przypadku spo&ecznych archiwów. Wa%n# kwesti# jest tak%e stabilno"! 
oddolnych inicjatyw dokumentacyjnych. W literaturze archiwa spo&ecz-
ne bywaj# okre"lane jako efemeryczne lub efemerydalne1. Archiwum, które 
w jednym(roku istnieje i ma si$ dobrze, w kolejnym mo%e znikn#!, ca&ko-
wicie ucichn#! dla publiczno"ci i nie pozostawi! po sobie prawie nic, poza 
strz$pkami informacji. To(wi#%e si$ z jednym z celów niniejszej pracy(– aby 
opisuj#c archiwa spo&eczne, przywo&a! detale na ich temat, zawrze! ca&y ich 
koloryt i ró%norodno"!, nie tylko po to, aby je zrozumie! w obecnej chwili, 
ale równie% po to, aby zapisa! t$ informacj$ dla przysz&o"ci. Podejmuj#c ten 
projekt, w pewnym stopniu staram si$ wi$c zatroszczy! o to, by archiwa 
próbuj#ce zapobiega! zapomnieniu same nie zosta&y zapomniane. Badam 
je wi$c i opisuj$, czyni#c ten opis powszechnie dost$pnym, bo obawiam si$, 
%e… )*+,-./ 01 -*)2*).. 

Monogra'$ rozpoczyna wst$p. Zawiera on informacje na temat celu 
pracy, zakresu badania oraz postawionych podczas niego pyta3 badawczych. 
Ta(cz$"! ksi#%ki przybli%a tak%e powody, dla których naukowo zaintereso-
wa&am si$ zjawiskiem spo&ecznej archiwistyki; omawia równie% (w skrócie) 
obecny kontekst jej funkcjonowania. 

Rozdzia& pierwszy zawiera informacje na temat sposobu, w jaki pod-
czas realizowania projektu badawczego de'niowa&am termin „archiwum 
spo&eczne”, co mia&o istotny wp&yw na dobór przypadków do badania. Po-
kazuje równie% problemy z budowaniem de'nicji tego z&o%onego terminu, 

1 Z. Gluza, Dekada przed archiwistyk# spo!eczn#, [w:] Archiwistyka spo!eczna, red. 
K.(Zi$tal, Warszawa 2012, s.(18; T.(Czarnota, O archiwach spo!ecznych i ich znaczeniu 
dla polskiego dziedzictwa narodowego oraz to$samo%ci lokalnej, „Archiwa(– Kancelarie(– 
Zbiory”, nr( 5 (7), 2014, http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/view/
AKZ.2014.005/5720 [dost$p: 12.08.2017], s.(136; W.(Chor#%yczewski, Archiwa spo!eczne 
jako fenomen kulturowy, [w:] Archiwa organizacji pozarz#dowych w Polsce, red. T.(Czar-
nota, M.(Konstankiewicz, Lublin4Warszawa 2015, s.(21.
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posi!kuj"c si# dotychczasowymi próbami, zarówno polskimi, jak i zagra-
nicznymi (w literaturze angielskoj#zycznej). 

Drugi rozdzia! pracy obszernie przywo!uje przyk!ady dotychczasowych 
bada$ archiwów spo!ecznych (ró%norako rozumianych), przede wszystkim 
w celu przybli%enia stosowanych w nich metod badawczych. Podobnie jak 
poprzednia cz#&' pracy, rozdzia! ten zawiera omówienie literatury polsko- 
i angielskoj#zycznej. 

Rozdzia! trzeci szczegó!owo przybli%a zastosowan" w projekcie badaw-
czym metodologi#(– wielokrotne studium przypadku, w którym dane do 
analizy pozyskane zosta!y za pomoc" wywiadu, obserwacji i analizy danych 
zastanych. Zawiera równie% opis strategii badawczej, sposobów gromadze-
nia danych oraz ich analizy. W tym rozdziale du%y nacisk po!o%ony zosta! 
na opisanie nie tylko za!o%e$ procesu badawczego, ale te% jego przebiegu 
oraz trudno&ci, jakie napotka!am w trakcie przeprowadzania projektu.

Najobszerniejsz" cz#&' ksi"%ki stanowi" rozdzia!y od czwartego do je-
denastego. Zawieraj" one raporty z przeprowadzonych bada$, a wi#c szcze-
gó!owy opis odwiedzonych przeze mnie archiwów spo!ecznych. Wszystkie 
raporty maj" identyczn" struktur#: zosta!y podzielone na osiemna&cie sekcji 
rzeczowych, a cz#&' z nich podzielono na dalsze cz#&ci. 

Struktura raportów przedstawia si# nast#puj"co:
1. Wprowadzenie.
2. Pro)l projektu.
3. Pocz"tki.
4. Cele istnienia.
5. Siedziba.
6. Charakterystyka zasobu archiwalnego.
7. Dzia!ania podejmowane przez archiwum.
8. Struktura i wspó!praca.
9. Finansowanie.

10. Osoby zaanga%owane w tworzenie archiwum.
11. Gromadzenie zasobu archiwalnego.
12. Przechowywanie zasobu archiwalnego.
13. Opracowywanie zasobu archiwalnego.
14. Udost#pnianie zasobu archiwalnego.
15. Problemy.
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16. Plany na przysz!o"#.
17. Miejsce w ruchu archiwistyki spo!ecznej.
18. Ocena znaczenia projektu.
W przypadku archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolne-

go Miasta w Gda$sku” (rozdzia! ósmy) na ko$cu listy dodano sekcj% dzie-
wi%tnast&: Archiwum jako emocje i do"wiadczenie. 

Ka'dy z raportów dotycz&cych poszczególnych archiwów spo!ecznych 
uzupe!niono o zbiór za!&czników( – bibliogra)% *róde! wykorzystanych 
w badaniu ka'dego z przypadków (ostatni za!&cznik) oraz ilustracj% tre"ci 
raportów, np.( fragmenty pomocy archiwalnych, fotogra)e siedziby archi-
wum, reprodukcje materia!ów archiwalnych i druków ulotnych zwi&zanych 
z dzia!alno"ci& archiwum. Za!&czniki ka'dorazowo poprzedza spis. 

Rozdzia! dwunasty stanowi prób% generalizacji informacji przedstawio-
nych w o"miu poprzednich rozdzia!ach i jest efektem analizy !&cznej stu-
diów przypadków. Podzia! tre"ci w tym rozdziale w du'ym stopniu przypo-
mina ten, który zosta! zastosowany w raportach z rozdzia!ów IV+XI. 

W zwi%z!ym podsumowaniu oceniam realizacj% za!o'onych celów ba-
dania, okre"lam ograniczenia projektu oraz podejmuj% prób% postawienia 
dalszych pyta$ badawczych zwi&zanych z tematyk& archiwów spo!ecznych. 

���3RZRG\�]DLQWHUHVRZDQLD�]MDZLVNLHP

Moje zainteresowanie zjawiskiem archiwów spo!ecznych liczy sobie ju' 
kilka lat. Tematyki spo!ecznych archiwów dotyczy!a zarówno moja praca 
licencjacka („Zjawisko archiwów spo!ecznych w Polsce”, obroniona w lipcu 
2012(r.), jak i magisterska („Problemy teoretycznoarchiwalne w archiwach 
spo!ecznych”, obroniona w czerwcu 2014( r.)( – obie napisane pod okiem 
prof. Waldemara Chor&'yczewskiego. Niewiele brakowa!o, a praca doktor-
ska, która by!a podstaw& tej ksi&'ki, dotyczy!aby innego tematu. Po(z!o'e-
niu egzaminu magisterskiego stwierdzi!am bowiem, 'e wyczerpa!a si% ju' 
w!a"ciwie naukowa literatura na temat archiwów spo!ecznych w Polsce 
(by!o jej wtedy zdecydowanie mniej ni' teraz!) i nawet analizowane przeze 
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mnie ch!tnie w wymienionych pracach dyplomowych "ród#a internetowe, 
zw#aszcza strony WWW archiwów spo#ecznych, zdaj$ si! ju% wyeksploato-
wane. By#o o czym pisa&'– archiwa spo#eczne wci$% by#y, i w dalszym ci$gu 
s$, bytami ma#o poznanymi'– ale nie by#o „z czego”. W trakcie podj!tych 
przeze mnie studiów nad obecno(ci$ historii mówionej w polskich archi-
wach (taki by# bowiem pierwotny temat mojej pracy doktorskiej) zda#am 
sobie jednak spraw! z tego, %e w tym wypadku brak "róde# do tematu ozna-
cza nie tyle, %e nale%y si! podda&, ile %e trzeba te "ród#a samodzielnie wy-
wo#a&'– archiwa spo#eczne wci$% przecie% istniej$ i s$ najlepszymi "ród#ami 
informacji na swój temat. Wydobycie tych informacji wymaga#o jednak za-
stosowania innego podej(cia badawczego'– pracy w terenie, zwrócenia si! 
w kierunku bada) empirycznych2.

Dlaczego jednak podchodz! do tego tematu po raz kolejny? Co' jest 
w nim tak wa%nego i interesuj$cego, %e mimo trudno(ci, zawaha) i pro-
blemów w dalszym ci$gu nie chc! go porzuci&? Jeden z powodów to z ca#$ 
pewno(ci$ pewna przekora'– w trakcie studiów na kierunku Archiwistyka 
i zarz$dzanie dokumentacj$ na Uniwersytecie Miko#aja Kopernika w To-
runiu temat archiwów spo#ecznych pojawia# si! tylko sporadycznie (cho& 
w obecnym programie nauczania tego kierunku na UMK go(ci ju% cz!(ciej, 
a nawet doczeka# si! osobnego przedmiotu), podczas gdy temat archiwów 
pa)stwowych, ko(cielnych czy wojskowych by# obecny du%o szerzej. Nie-
cz!ste wyst!powanie tego tematu w programach nauczania archiwistów jest 
z ca#$ pewno(ci$ zwi$zane z niedostatecznym poznaniem zjawiska i wci$% 
istotnymi brakami w literaturze naukowej. Te niedostatki s$ w#a(nie po-
wodem mojego zainteresowania archiwami spo#ecznymi. Celem nauki jest 
poznawanie tego, co nieznane, odkrywanie bia#ych plam'– uwa%am, %e zja-
wisko spo#ecznej archiwistyki w Polsce, cho& coraz bardziej popularne, do 
takich bia#ych plam nale%y i niniejsza praca stawia sobie za cel pokolorowa-
nie cho&by jej fragmentu.

Nale%y zaznaczy&, %e niniejsza ksi$%ka oraz moje zaanga%owanie w ba-
dania archiwów spo#ecznych s$ wyrazem pewnego trendu, wyst!puj$cego 
nie tylko w Polsce, ale i za granic$'– jest to objawiaj$ca si! ostatnimi laty 

2 O metodologii zastosowanej w niniejszym badaniu opowiada rozdzia# III: Teoria 
i metodologia. 
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tendencja w stron! rosn"cego zainteresowania oddolnymi inicjatywami do-
kumentacyjnymi oraz rosn"cej #wiadomo#ci ich istnienia3. Sama idea od-
dolnego dokumentowania nie jest zjawiskiem bardzo nowym$– zale%nie od 
przyj!tych de&nicji4 mo%na cofn"' histori! tego typu inicjatyw sto, a nawet 
wi!cej lat5, jednak to ostatnie lata przynios(y rosn"ce rozpoznanie istnienia 
zjawiska zarówno ze strony archiwistów i innych praktyków w dziedzinach 
zwi"zanych z dziedzictwem kulturowym, akademików, jak i instytucji pu-
blicznych6.

Zanim jednak opisz!, jak objawia si! ów wzrost zainteresowania spo-
(ecznymi archiwami w Polsce, musz! wspomnie' o jeszcze jednym zja-
wisku, tj.$ liczebnej sile archiwów spo(ecznych. Obecnie w Polsce istnieje 
prawdopodobnie kilkaset tego typu inicjatyw, O#rodek KARTA w swojej 
internetowej bazie danych archiwów spo(ecznych wymienia ich 4617. W ra-
porcie sporz"dzonym w 2007$r. przez Community Archives Development 
Group (CADG) autorzy wysun!li przypuszczenie, %e w Wielkiej Bryta-
nii mog(o istnie' nawet trzy tysi"ce archiwów spo(ecznych, anga%uj"cych 

3 A. Flinn, Community Histories, Community Archives. Some Opportunities and 
Challenges, „Journal of the Society of Archivists”, nr$2, 2007, s.$158; T.$Czarnota, O ar-
chiwach spo!ecznych, s.$140. 

4 O de&niowaniu archiwów spo(ecznych opowiada rozdzia( I: Termin „archiwum 
spo!eczne”.

5 M. Wi#niewska, History of community archiving in Poland, [w:] Engaging with 
Records and Archives. Histories and "eories, red. F.$ Foscarini et al., London 2016, 
s.$201)203. O ponad stuletniej historii oddolnych inicjatyw dokumentacyjnych w Wiel-
kiej Brytanii$– patrz: A.$Gilliland, A.$Flinn, Community archives. What are we really talk-
ing about, 2013, http://www.ccnr.infotech.monash.edu.au/assets/docs/prato2013_pa-
pers/gilliland_*inn_keynote.pdf [dost!p: 19.07.2017], s.$6; A.$Flinn, Community Histo-
ries, Community Archives, s.$155. Por.: T.$Czarnota, O archiwach spo!ecznych, s.$126)127.

6 A. Gilliland, A.$Flinn, Community archives, s.$2. 
7 Baza archiwów spo!ecznych [O#rodka KARTA], 2019, https://archiwa.org/archi-

ves [dost!p: 11.07.2019]. Warto jednak zwróci' uwag!, i% liczba wprowadzonych do 
bazy danych archiwów zwi"zana jest #ci#le ze stosowan" obecnie i w przesz(o#ci przez 
O#rodek KARTA de&nicj" archiwum spo(ecznego. Patrz te%: M.$Wi#niewska-Drewniak, 
Badania archiwów spo!ecznych: w poszukiwaniu „lokalnych archiwistyk”, [w:] Toru$-
skie Konfrontacje Archiwalne, t.$5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, red. 
W.$Chor"%yczewski, A.$Rosa, Toru+ 2017, s.$246)247. 
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przypuszczalnie oko!o miliona osób8. Datowany na" rok 2004 raport bry-
tyjskiej grupy Archives Task Force sugeruje, #e archiwa spo!eczne mog$ 
stanowi% liczebnie nawet 13% wszystkich archiwów w Zjednoczonym Kró-
lestwie9. Bez wzgl&du na konkretne dane liczbowe, zale#ne zreszt$ w ogrom-
nej mierze od zastosowanego rozumienia terminu „archiwum spo!eczne”, 
literatura naukowa oraz obserwacja rzeczywisto'ci archiwalnej wskazuje na 
wzrost popularno'ci zjawiska oddolnego dokumentowania w ci$gu ostat-
nich dekad10. W Polsce g!ównym czynnikiem tego wzrostu s$ m.in."zmiany 
ustrojowe prze!omu lat osiemdziesi$tych i dziewi&%dziesi$tych XX"wieku. 
W'ród innych czynników zwi&kszenia si& liczby spo!ecznych inicjatyw do-
kumentacyjnych wymienia si& np."procesy migracyjne i ró#norodne zmia-
ny w #yciu spo!eczno'ci, zwi$zane z poczuciem tracenia to#samo'ci lub jej 
marginalizowania; wp!ywy industrializacji i deindustrializacji oraz zmiany 
pokoleniowe; rosn$ce zainteresowanie histori$ lokaln$, rodzinn$ i indywi-
dualn$; wzrost mo#liwo'ci (nansowania tego typu inicjatyw. Istotny wp!yw 
na powstawanie spo!ecznych archiwów mia!a równie# rewolucja cyfrowa, 
szczególnie dwa jej aspekty. Pierwszym z nich by!o u!atwienie powstawania 
spo!eczno'ci i komunikowania si& ich cz!onków online, dzi&ki czemu nie 
potrzebuj$ oni ju# (zycznego miejsca spotka), ale istniej$ tylko (lub przede 

8 A. Flinn, Community Histories, Community Archives, s."164; !e impact of com-
munity archives. Summary of independent research commissioned by the Community Ar-
chives Development Group (CADG), 2007, http://www.communityarchives.org.uk/wp-
content/uploads/2014/05/CADG_-__PRINT_version.doc [dost&p: 11.08.2017], s."3. 

9 Listening to the Past, Speaking to the Future. Report of the Archives Task Force, Lon-
don 2004, http://www.ceice.gva.es/documents/163449496/163453359/ArchivesTask-
Force.pdf/58e8d636-af87-4588-ae48-e7f2f4ce6f66 [dost&p: 19.07.2017], s."75. Inne wy-
mienione w badaniu kategorie archiwów to archiwa (lmowe i d*wi&kowe (1%), archiwa 
medyczne, prywatne i niezale#ne (19%), archiwa biznesowe i (rmowe (5%), archiwa 
instytucji charytatywnych (4%), muzea i galerie (20%), archiwa religijne (6%), archiwa 
uniwersyteckie i instytucji edukacyjnych (18%) oraz archiwa w!adz lokalnych (14%); 
przy czym te ostatnie, cho% liczebnie stanowi$ tylko 14% wszystkich brytyjskich archi-
wów, zatrudniaj$ najwi&ksz$ liczb& pracowników i przechowuj$ najwi&ksze zasoby ar-
chiwalne. 

10 Patrz np.: A."Flinn, M."Stevens, E. Shepherd, Whose memories, whose archives? 
Independent community archives, autonomy and the mainstream, „Archival Science”, 
nr"1+2, 2009, s."74; A."Flinn, Community Histories, Community Archives, s."158+159; 
M."Wi'niewska, History of community archiving, s."202+203.
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wszystkim) w !wiecie wirtualnym. Drugim aspektem jest zwi"zane z wyko-
rzystaniem cyfrowych narz#dzi u$atwienie i uprzyst#pnienie prac archiwal-
nych, zw$aszcza takich jak tworzenie kopii dokumentów oraz zapisywanie 
wywo$anych %róde$, ale te& ich opisywanie czy udost#pnianie11.

Wspomniana powy&ej liczba ponad 450 archiwów spo$ecznych dzia-
$aj"cych w Polsce nie by$aby mo&liwa do oszacowania, gdyby nie starania 
O!rodka KARTA, który obecnie jest najpr#&niej dzia$aj"c" organizacj" na 
polu dbania o interesy archiwów spo$ecznych. Szczególny okres dla dzie-
dziny rozpocz"$ si# w 2012' r., gdy Fundacja O!rodka KARTA uzyska$a 
do(nansowanie z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na realizacj# 
projektu pt. „Archiwa spo$eczne w Polsce”. W ramach jego realizacji po-
wsta$a strona internetowa www.archiwa.org oraz internetowa baza archi-
wów spo$ecznych12, a tak&e publikacja pt. Archiwistyka spo!eczna, zawiera-
j"ca zarówno teksty teoretyczne dotycz"ce archiwów spo$ecznych (w tym 
m.in.' autorstwa Stanis$awa St#pniaka, ówczesnego Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Pa)stwowych, i Tomasza Czarnoty' – przedstawiciela !rodowi-
ska akademickiego), jak i cz#!* praktyczn" o charakterze podr#cznika dla 
spo$ecznych archiwistów13. Zarówno strona internetowa i baza danych, jak 
i podr#cznik, mia$y znacz"cy wp$yw na rozwój praktyki i bada) archiwów 
spo$ecznych w Polsce.

W latach 2014–2016 O!rodek KARTA realizowa$ projekt pt. „Stabili-
zacja archiwistyki spo$ecznej w Polsce”, (nansowany w ramach programu 
„Obywatele dla Demokracji” z Funduszy EOG. W!ród efektów projektu 
mo&na wymieni* mi#dzynarodow" konferencj# pt. „Archiwa spo$eczne. 
Modele wspó$pracy z pa)stwem”, która odby$a si# w pa%dzierniku 2014'r., 

11 A. Flinn, M.' Stevens, E. Shepherd, Whose memories, whose archives?, s.' 74; 
A.'Flinn, Community Histories, Community Archives, s.'158+159; A.'Gilliland, A.'Flinn, 
Community archives, s.' 6; K.' Norgrove, S.' Mirchandani, J.' Goddard, Community Ar-
chives Landscape Research. A report for MLA and CADG, 2008, http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20111013140017/https://research.mla.gov.uk/evidence/view-
publication.php?pubid=950 [dost#p: 10.07.2017], s.'23; A.'Flinn, B.'Alexander, Human-
izing an inevitability political cra"”. Introduction to the special issue on archiving activism 
and activist archiving, „Archival Science”, nr'4, 2015, s.'331.

12 Baza archiwów spo!ecznych [O#rodka KARTA].
13 Archiwistyka spo!eczna, red. K.' Zi#tal, Warszawa 2012, http://archiwa.org/as/

as_img/uploaded/Archiwa_spoleczne_podrecznik.pdf [dost#p: 28.07.2017].
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oraz b!d"c" jej rezultatem dwuj!zyczn" (polsko-angielsk") publikacj! 
pokonferencyjn" o tym samym tytule14. W ramach tego samego projektu 
stworzono równie# Otwarty System Archiwizacji (OSA)$– oprogramowa-
nie s%u#"ce opisywaniu zasobów przez archiwa spo%eczne15. W pa&dzier-
niku O'rodek KARTA, jako rzecznik archiwistyki spo%ecznej w Polsce, 
zorganizowa% I Kongres Archiwów Spo%ecznych, w którym wzi!li udzia% 
przedstawiciele ponad 120 oddolnych inicjatyw dokumentacyjnych, ale 
równie# go'cie z takich instytucji publicznych jak: Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy#sze-
go czy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa(stwowych (NDAP)16. W trakcie 
Kongresu po raz pierwszy zaprezentowano wspomniany powy#ej OSA. 
Przedmiotem spotkania by%o równie# tzw.$ sieciowanie archiwów spo-
%ecznych$– zaproszenie ich do wspó%tworzenia powo%anej przez O'rodek 
KARTA Sieci Archiwów Spo%ecznych17$– oraz przyj!cie przez obecnych na 
Kongresie przedstawicieli archiwów Karty Zasad Archiwów Spo%ecznych$– 
pó&niej podpisywanej przez kolejne archiwa18. Kolejnymi elementami pro-
jektu „Stabilizacja archiwistyki spo%ecznej w Polsce” by%y teksty dotycz"ce 
archiwów spo%ecznych, umieszczone na stronie www.archiwa.org19, oraz 

14 Archiwa spo!eczne. Modele wspó!pracy z pa"stwem, red. K.$Zi!tal, Warszawa 2015, 
http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa%20spoleczne.%20Modele%20wspol-
pracy%20z%20panstwem.pdf [dost!p: 14.08.2017].

15 O programie [Otwarty System Archiwizacji], http://archiwa.org/osa.php [dost!p: 
14.08.2017]; Otwarty System Archiwizacji OSA: Podr#cznik u$ytkownika, 2016, https://
pl.wikibooks.org/wiki/Otwarty_System_Archiwizacji_OSA:_Podr%C4%99cznik_u-
%C5%BCytkownika [dost!p: 14.08.2017].

16 Relacja z I Kongresu Archiwów Spo!ecznych, 24 pa%dziernika 2015, Warszawa 
2015, http://archiwa.org/as_kongres.php?menu2=Kongres [dost!p: 15.08.2017].

17 Sie& Archiwów Spo!ecznych, http://archiwa.org/as_siec.php [dost!p: 29.06.2017].
18 Karta Zasad Archiwów Spo!ecznych, http://archiwa.org/as_karta_zasad.php [do-

st!p: 29.06.2017].
19 M.in.: N. Mokrovi), Community archives in Croatia, Warszawa 2014, http://

archiwa.org/as/as_img/uploaded/NikolaMokrovic.pdf [dost!p: 15.08.2017]; M.$ Wil-
kowski, Historia, pami#&, emancypacja. Archiwa spo!eczne w krajach anglosaskich, War-
szawa 2014, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Wilkowski_portal.pdf [dost!p: 
07.07.2017]; I. Dadej, Geneza i dzia!alno'& archiwów ruchów spo!ecznych w Niemczech, 
Warszawa 2014, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Dadej_portal_ost.pdf [do-
st!p: 15.08.2017]; *. +ywulski, Archiwum spo!eczne a lokalna spo!eczno'& w Raszynie, 
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materia!y promuj"ce ruch oddolnego dokumentowania20. Wa#n" cz$%ci" 
projektu by!o równie# badanie archiwów spo!ecznych przeprowadzone 
w 2014&r. przez O%rodek KARTA, dotycz"ce stanu i potrzeb tego typu ini-
cjatyw21. Raport ewaluacyjny projektu „Stabilizacja archiwistyki spo!ecz-
nej…” dost$pny jest online22.

W 2017&r. O%rodek KARTA zorganizowa! II Kongres Archiwów Spo-
!ecznych (impreza towarzysz"ca VIII Ogólnopolskiemu Forum Inicjatyw 
Pozarz"dowych)23. Na&pa'dziernik 2019&r. planowane jest trzecie spotkanie 
z cyklu24.

Do istotnych dzia!a( KARTY nale#y równie# realizacja projektu 
pt.& „Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy”, )nanso-
wanego przez NDAP w ramach grantu w programie „Wspieranie dzia!a( 
archiwalnych 2016” (realizacja od kwietnia do pa'dziernika 2016& r.)25. 

„Biuletyn eBIB”, nr& 6 (151), 2014, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/
view/279/441 [dost$p: 07.07.2017]; M.&Wi%niewska, Dzia!alno"# edukacyjna archiwów 
spo!ecznych, Warszawa 2014, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Wisniewska_por-
tal_ost.pdf [dost$p: 15.08.2017].

20 Archiwa Spo!eczne. Jak powstaj$ i dzia!aj$? [animacja], 2015, https://vimeo.
com/146626067 [dost$p: 15.08.2017]; Historia mówiona. Jak nagrywa# relacje bio-
gra%czne audio? Instrukta& dla osób nagrywaj$cych [animacja], 2015, https://vimeo.
com/146764823 [dost$p: 15.08.2017].

21 M. Kudosz, A.&Maci"g, Archiwa spo!eczne w Polsce. Wyniki badania ankietowego 
przeprowadzonego w 2014'r. przez O"rodek KARTA, Warszawa 2014, http://archiwa.org/
as/as_img/uploaded/badanie2014archiwspoleczne.pdf [dost$p: 15.08.2017].

22 Raport ewaluacyjny projektu Stabilizacja archiwistyki spo!ecznej w Polsce dla 
Fundacji O"rodek Karta, Warszawa 2016, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/ra-
port%20ewaluacyjny%20projektu%20Karta.pdf [dost$p: 15.08.2017].

23 II Kongres Archiwów Spo!ecznych, 2017, https://archiwa.org/ii-kongres-archi-
w%C3%B3w-spo%C5%82ecznych [dost$p: 11.05.2019]; patrz te#: M.& Wi%niewska-
-Drewniak,&II Kongres Archiwów Spo!ecznych, „Archiwa&– Kancelarie&– Zbiory”, t.&8 (10), 
2017, s.&193*204.

24 III Kongres Archiwów Spo!ecznych, 2019, https://archiwa.org/iii-kongres-archi-
w%C3%B3w-spo%C5%82ecznych [dost$p: 11.07.2019]. 

25 Oferta organizacji pozarz$dowej [Fundacji O"rodka KARTA] realizacji zadania 
publicznego „Wspieranie dzia!a( archiwalnych 2016”. „Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan 
obecny i perspektywy”, dokument otrzymany od Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa(-
stwowych w ramach dost$pu do informacji publicznej, 2016, Archiwum prywatne MWD.
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Efektem projektu jest ekspertyza obecnej sytuacji archiwów spo!ecznych  
w Polsce26.

Milowym wr"cz krokiem dla archiwów spo!ecznych w Polsce sta!o si" 
stworzenie przez O#rodek KARTA darmowego, otwartego programu s!u$%-
cego opisywaniu archiwaliów OSA&– Otwarty System Archiwizacji27. Pro-
gram, pocz%tkowo w wersji desktopowej, potem w wersji przegl%darkowej, 
ma za zadanie u!atwi' opis materia!ów archiwalnych osobom bez szczegó-
!owego przygotowania merytorycznego z zakresu metodyki opracowania, 
s!u$y równie$ udost"pnianiu informacji archiwalnej o archiwach spo!ecz-
nych w Internecie. Obecnie w ten sposób informacje o swoich zasobach (lub 
ich fragmentach) upublicznia ponad 40 archiwów spo!ecznych28.

Opisanie ze szczegó!ami wszystkich projektów wokó! archiwisty-
ki spo!ecznej, które zrealizowa!a Fundacja O#rodka KARTA tylko w ci%-
gu ostatnich kilku lat, zaj"!oby zbyt wiele miejsca. Dlatego nale$y wspo-
mnie', $e KARTA zorganizowa!a wiele spotka(29 i szkole( dla archiwistów 
spo!ecznych30, planuje równie$ stworzenie dedykowanej temu platformy 

26 Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy, red. K.& Zi"tal, Warsza-
wa 2016, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa_spoleczne_w_Polsce.Stan_
obecny_i_perspektywy.pdf [dost"p: 15.08.2017]. Wi"cej o badaniu i jego wynikach 
w niniejszej pracy w rozdziale II: Dotychczasowe badania archiwów spo!ecznych. Patrz 
te$: M.&Wi#niewska-Drewniak, [recenzja] Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny i per-
spektywy, red. K."Zi#tal, Fundacja O$rodka KARTA, Warszawa 2016, ss. 103, „Archeion”, 
t.&118, 2017, s.&517)525.

27 Czym jest OSA: Otwarty System Archiwizacji, 2018, https://osa.archiwa.org/czym-
-jest-osa [dost"p: 11.07.2019]; Prezentacja programu Otwarty System Archiwizacji.

28 W poczet ten zaliczaj% si" równie$ biblioteki publiczne; [Otwarty System Archiwi-
zacji] Archiwa, 2019, https://osa.archiwa.org/archiwa [dost"p: 11.07.2019]. 

29 Patrz np.: „Zarchiwizuj swoj% histori#”" – spotkanie w O$rodku KARTA, 2018, 
https://archiwa.org/artykuly/%E2%80%9Ezarchiwizuj-swoj%C4%85-histori-
%C4%99%E2%80%9D-%E2%80%93-spotkanie-w-o%C5%9Brodku-karta [dost"p: 
11.07.2019]; Archiwistyka spo!eczna w 14 miastach w Polsce!, 2018, https://archi-
wa.org/artykuly/archiwistyka-spo%C5%82eczna-w-14-miastach-w-polsce [dost"p: 
11.07.2019]. 

30 Patrz np.: O$rodek KARTA zaprasza na szkolenia dla archiwów spo!ecznych!, 
2018, https://archiwa.org/artykuly/o%C5%9Brodek-karta-zaprasza-na-szkolenia-dla-
archiw%C3%B3w-spo%C5%82ecznych [dost"p: 11.07.2019]. 
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e-learningowej31, aran!owa"a spotkania grupy konsultacyjnej, których owo-
cem sta"a si# broszura pt. Rozwój archiwistyki spo!ecznej32, rozpocz#"a wyda-
wanie Newslettera Obserwatorium Archiwistyki Spo"ecznej33, a tak!e udo-
st#pni"a bibliogra$# pozycji dotycz%cych archiwistyki spo"ecznej34.

W zmian# sytuacji archiwów spo"ecznych w Polsce, zw"aszcza na Pomo-
rzu, anga!uje si# w ostatnim czasie równie! gda&skie 'rodowisko archiwi-
stów. Dzi#ki dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 
Oddzia" w Gda&sku, w ramach konkursu NDAP „Wspieranie dzia"a& archi-
walnych 2016”, uruchomiono projekt pt. „Ekspertyza sytuacji archiwów spo-
"ecznych w województwie pomorskim” (realizacja od maja do pa(dziernika 
2016)r.), którego celem by"o zdiagnozowanie stanu archiwów spo"ecznych 
dzia"aj%cych na terenie w"a'ciwo'ci Archiwum Pa&stwowego w Gda&sku, 
przy u!yciu ankiet i wizyt studyjnych35. Wyniki ekspertyzy zaprezentowano 
na zorganizowanej w Gda&sku we wrze'niu 2016)r. konferencji pt. „Pomor-
skie archiwa spo"eczne. W s"u!bie historii”, na której pojawili si# równie! 
przedstawiciele kilku pomorskich archiwów spo"ecznych36. Natomiast w li-
stopadzie 2016)r. Fundacja im. Stanis"awa Flisa „Archiwa pomorskie”, Sto-
warzyszenie Archiwistów Polskich (SAP) Oddzia" w Gda&sku oraz Nadba"-
tyckie Centrum Kultury zorganizowa"y konferencj# pt. „Przysz"o'* pami#ci. 
Archiwa spo"eczne na Pomorzu: funkcjonowanie, zabezpieczanie zbiorów 
i ich udost#pnianie”, w której udzia" wzi#li m.in.)przedstawiciele Filmoteki 

31 Szkolenia internetowe dla archiwistów spo!ecznych, 2019, https://archiwa.org/
szkolenia [dost#p: 11.07.2019]. 

32 Rozwój archiwistyki spo!ecznej, Warszawa 2018, https://archiwa.org/sites/default/
$les/broszura.pdf. 

33 Kwietniowy Newsletter Obserwatorium Archiwistyki Spo!ecznej, 2019, 
https://archiwa.org/artykuly/kwietniowy-newsletter-obserwatorium-archiwistyki-
spo%C5%82ecznej [dost#p: 11.07.2019].

34 Bibliogra"a [archiwistyki spo!ecznej], 2019, https://archiwa.org/content/biblio-
gra$a [dost#p: 11.07.2019]. 

35 Oferta organizacji pozarz#dowej [Fundacji O$rodka KARTA] realizacji zadania 
publicznego „Wspieranie dzia!a% archiwalnych 2016”. Patrz te! rozdzia" II: Dotychczaso-
we badania archiwów spo!ecznych.

36 „Pomorskie archiwa spo!eczne. W s!u&bie historii”, 28.09.2016'r. [zaproszenie na 
konferencj(], 2016, http://sap.archiwapomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/09/za-
proszenie-i-program-konferencji.pdf.
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Narodowej, Archiwum Pa!stwowego w Gda!sku oraz O"rodka KARTA37. 
Z t# ostatni# placówk# gda!ski Oddzia$ SAP wspó$pracowa$ ju% na pocz#t-
ku 2016&r., wspólnie organizuj#c szkolenie dla archiwów spo$ecznych w ra-
mach projektu KARTY „Stabilizacja archiwistyki spo$ecznej w Polsce”38.

W kolejnych latach konferencja „Przysz$o"' pami(ci” doczeka$a si( na-
st(pnych ods$on. W 2017&r. odby$a si( w listopadzie pt. „Archiwa spo$ecz-
ne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”39, w 2019&r. 
w marcu, tym razem pt. „Archiwa spo$eczne na Pomorzu: Gda!sk i jego 
dzielnice”40. Ka%da z edycji konferencji go"ci$a jako prelegentów zarówno 
archiwistów spo$ecznych, jak i pa!stwowych oraz akademików.

W 2017&r. SAP Oddzia$ w Gda!sku oraz Fundacja „Archiwa pomorskie” 
otrzyma$y wsparcie Miasta Gda!ska na projekt „Gda!skie historie”, w ra-
mach którego przewidziano zorganizowanie cyklu warsztatów szkolenio-
wych skierowanych do „gda!skich archiwistów, zarówno dyplomowanych, 
jak i spo$ecznych, a tak%e do pasjonatów archiwistyki i historii”41. Tematy-
ka pi(ciu warsztatów dla gda!skich archiwistów spo$ecznych i prywatnych 
dotyczy$a dzia$alno"ci dokumentacyjnej, ewidencjonowania zbiorów, di-

37 „Przysz!o"# pami$ci. Archiwa spo!eczne na Pomorzu: funkcjonowanie, zabezpie-
czanie zbiorów i ich udost$pnianie”, 19.11.2016% r. [zaproszenie na konferencj$], 2016, 
http://www.archiwapomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/11/zaproszenie-FAP.pdf 
[dost(p: 14.08.2017]; Konferencja „Przysz!o"# pami$ci. Archiwa spo!eczne na Pomorzu: 
funkcjonowanie, zabezpieczanie zbiorów i ich udost$pnianie”, 19.11.2016% r. Program, 
2016, http://www.archiwapomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/11/program-FAP.
pdf [dost(p: 14.08.2017].

38 Gda&ski Oddzia! SAP zaprasza na szkolenie dla Archiwów Spo!ecznych, 2016, 
http://sap.archiwapomorskie.pl/2016/02/16/gdanski-oddzial-sap-zaprasza-na-
szkolenie-dla-archiwow-spolecznych/ [dost(p: 14.08.2017]; Szkolenie we wspó!pracy 
z Oddzia!em Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 2016, http://archiwa.org/as_aktual-
nosci.php?str=9&aktualnosc=197#aktywna [dost(p: 14.08.2017].

39 Konferencja „Przysz!o"# pami$ci. Archiwa spo!eczne na Pomorzu: rola archiwo-
twórcza i perspektywy wsparcia”, 2017, http://sap.archiwapomorskie.pl/2017/10/31/ko-
nferencja-przyszlosc-pamieci-archiwa-spoleczne-na-pomorzu-rola-archiwotworcza-i-
perspektywy-wsparcia/ [dost(p: 11.07.2019]. 

40 III edycja konferencji „Przysz!o"# pami$ci”, 2019, http://sap.archiwapomorskie.
pl/2019/02/11/iii-edycja-konferencji-przyszlosc-pamieci/ [dost(p: 11.07.2019].

41 Gda&skie historie, 2017, http://sap.archiwapomorskie.pl/2017/06/07/gdanskie-
-historie/ [dost(p: 14.08.2017].
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gitalizacji, konserwacji oraz praw autorskich w udost!pnianiu materia"ów 
archiwalnych42.

W okresie od czerwca do pa#dziernika 2018$r. SAP Oddzia" w Gda%sku 
oraz Fundacja „Archiwa pomorskie” realizowa"y (&nansowany przez Mia-
sto Gda%sk) projekt pt. „Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj. Warsztaty ar-
chiwalne”. Projekt skierowany by" do archiwistów spo"ecznych, prywatnych 
i rodzinnych oraz pasjonatów i kolekcjonerów. W ramach tej inicjatywy 
przeprowadzono warsztaty z udost!pniania, konserwacji, warto'ciowania, 
digitalizacji i ewidencjonowania dokumentów, a tak(e umo(liwiono prze-
prowadzenie konsultacji archiwalnych dla zainteresowanych archiwów spo-
"ecznych i organizacji pozarz)dowych43.

W 2019$r. gda%skie 'rodowisko archiwistów uruchomi"o kolejny projekt 
warsztatów, m.in.$dla archiwistów spo"ecznych, &nansowany przez miasto 
Gda%sk, tym razem pod tytu"em „Gda%sk i jego mieszka%cy w archiwa-
liach”. W'ród tematów spotka% znalaz"y si! genealogia, opracowanie archi-
waliów, neogra&a gotycka, digitalizacja i konserwacja44.

Efektem podejmowanych w ci)gu ostatnich lat dzia"a% na rzecz ar-
chiwistyki spo"ecznej jest m.in.$ zainteresowanie t) dziedzin) okazywane 
przez NDAP. Pierwszym wydarzeniem zwiastuj)cym wspó"prac! na linii 
NDAP–archiwa spo"eczne by"o powo"anie Rady Archiwów Spo"ecznych 
w listopadzie 2002$ r. Poniewa( jednak nie utworzono, obiecanego przed 
zorganizowaniem Rady, Funduszu Archiwów Spo"ecznych, Rada mia"a tyl-
ko charakter nominalny i (adnych realnych mo(liwo'ci dzia"ania. W 2004$r. 
wyst)pi" z niej O'rodek KARTA, ju( wtedy jeden z najistotniejszych „gra-
czy” na polu spo"ecznej archiwistyki, a dzia"ania Rady usta"y. Kolejna, nie-
udana próba przywrócenia dzia"alno'ci tego organu nast)pi"a w$roku 2007. 

42 Tam(e; Zako!czenie projektu „Gda!skie historie”, 2017, http://sap.archiwapomor-
skie.pl/2017/10/31/zakonczenie-projektu-gdanskie-historie/ [dost!p: 11.07.2019].

43 Warsztaty archiwalne dla gda!skich archiwistów spo"ecznych, prywatnych i ro-
dzinnych, 2018, http://sap.archiwapomorskie.pl/2018/10/29/warsztaty-archiwalne-dla-
gdanskich-archiwistow-spolecznych-prywatnych-i-rodzinnych/ [dost!p: 11.07.2019]. 

44 Cykl warsztatów „Gda!sk i jego mieszka!cy w archiwaliach”, 2019, http://sap.
archiwapomorskie.pl/2019/05/20/cykl-warsztatow-gdansk-i-jego-mieszkancy-w-
archiwaliach/ [dost!p: 11.07.2019]. 
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Dopiero!rok 2012 i "nansowy kryzys w KARCIE45, a co za tym idzie potrze-
ba jej odgórnego wsparcia, wywo#a#y w$ród elit rz%dz%cych zainteresowanie 
zjawiskiem spo#ecznych archiwów w Polsce46.

 W jednym z rozdzia#ów w wydanej przez O$rodek KARTA w 2012!r. 
publikacji pt. Archiwistyka spo!eczna ówczesny Naczelny Dyrektor Archi-
wów Pa&stwowych, W#adys#aw St'pniak, wyrazi# przekonanie, (e archiwa 
spo#eczne s% cz'$ci% narodowego zasobu archiwalnego, a wi'c s% istotne dla 
archiwistyki polskiej po 1989!r.47 Kolejne lata przynios#y konkretne dzia#a-
nia zwi%zane z takim stanowiskiem. Nowelizacja ustawy archiwalnej, któ-
ra wesz#a w (ycie w listopadzie 2015!r., a w szczególno$ci jej artyku# 43a, 
umo(liwia og#aszanie przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa&stwowych 
konkursów na "nansowanie dzia#a& archiwalnych prowadzonych przez or-
ganizacje po(ytku publicznego!– w$ród nich równie( archiwa spo#eczne48. 
Tym samym archiwa spo#eczne o"cjalnie (i realnie) znalaz#y si' w kr'gu 
zainteresowa& pa&stwowej s#u(by archiwalnej, co niew%tpliwie jest bardzo 
istotn% zmian% w relacjach mi'dzy tymi dwoma „archiwalnymi $wiatami”49. 

Do tej pory og#oszono i rozstrzygni'to siedem konkursów dotacyjnych 
organizowanych przez NDAP:

–  „Wspieranie dzia#a& archiwalnych 2016”, w którym 23 projekty do"-
nansowano na 800 tys. z#; 

–  „Wspieranie dzia#a& archiwalnych 2016. Cz'$) II”!– 4 projekty, 100 
tys. z#; 

–  „Wspieranie dzia#a& archiwalnych w zakresie niepa&stwowego zaso-
bu archiwalnego 2016!– priorytet digitalizacja”!– 8 projektów, prawie 
400 tys. z#; 

45 Z. Gluza, Odkrycie KARTY. Niezale"na strategia pami#ci, Warszawa 2012, 
s.!335*336.

46 Z. Gluza, Dekada przed, s.!20–22; T.!Czarnota, Oddzia!ywanie pa$stwa na nie-
pa$stwowy zasób archiwalny w Polsce%– od teorii do praktyki, „Wschodni Rocznik Hu-
manistyczny”, nr!XIII, 2016, s.!301.

47 W. St'pniak, Cz#&' zasobu narodowego, [w:] Archiwistyka spo!eczna, s.!14.
48 Nie jest to jednak równoznaczne z tym, (e jest to konkurs „dla archiwów spo#ecz-

nych”, poniewa( z jednej strony w$ród bene"cjentów znalaz#y si' np.!ko$cio#y i zwi%z-
ki wyznaniowe, z drugiej natomiast!– nie wszystkie archiwa spo#eczne s% prowadzone 
przez organizacje pozarz%dowe.

49 M. Wi$niewska-Drewniak, Badania archiwów spo!ecznych, s.!246.
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–  „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2017”#– 20 projektów, 900 tys. z!; 
–  „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2018”# – 2 projekty, ponad  

130 tys. z!;
–  „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2018. Nabór II”# – 17 projektów, 

prawie 748 tys. z!; 
–  „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2019”# – 15 projektów, prawie 

880#tys. z!.
W sumie do$nansowano 89 projektów, na !%czn% kwot& ponad  

3 mln z!50.
Czuj& si& w obowi%zku zwróci' jednak uwag& na dwie kwestie zwi%-

zane z opisanymi powy(ej konkursami. Pierwsza z nich to, wspomniana 
ju( przez Tomasza Czarnot&, w%tpliwo)' co do tego, czy obecny stan rzeczy 
utrzyma si& w przysz!o)ci#– warto w tym miejscu zachowa' ostro(no)' i nie 
popada' w zbytni optymizm ze wzgl&du na fakultatywno)' tych konkur-
sów. Ustawa archiwalna daje bowiem NDAP mo(liwo)' ich organizowania, 
ale nie nak!ada takiego obowi%zku51. Kolejna warta podkre)lenia kwestia 
to niepokoj%co wysoki stosunek wniosków odrzuconych z powodów for-
malnych do wszystkich z!o(onych wniosków. W przypadku dwóch konkur-
sów z 2016#r. (bez digitalizacji) stosunek ten !%cznie wynosi! 54 do 10152, 

50 Dotacje NDAP, 2019, https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wsp% 
C3%B3%C5%82praca,-projekty,-dotacje/dotacje-ndap [dost&p: 11.07.2019]. Nale(y 
jednak zwróci' uwag& na fakt, (e du(a cz&)' zleceniobiorców to instytucje ko)cielne 
oraz organizacje pozarz%dowe posiadaj%ce wy!%cznie w!asne archiwa bie(%ce. 

51 T. Czarnota, Oddzia!ywanie pa"stwa, s.#301; T.#Czarnota, O archiwistyce spo!ecz-
nej i jej mo#liwych drogach rozwoju, [w:] Toru"skie Konfrontacje Archiwalne, t.#5: Archi-
wistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, s.#239*240.

52 Wyniki konkursu „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2016”, 2016, https://www.
archiwa.gov.pl/pl/2-uncategorised/812-wyniki [dost&p: 12.08.2017]; Lista nades!a-
nych projektów w ramach otwartego konkursu ofert na realizacj$ zadania publicznego 
„Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2016”, które nie spe!niaj% kryteriów formalnych, 2016, 
https://www.archiwa.gov.pl/$les/konkurs_lista_projektow_odrzuconych.pdf [dost&p: 
12.08.2017]; Konkurs na realizacj$ zadania publicznego „Wspieranie dzia!a" archiwal-
nych 2016. Cz$&' II”( – og!oszenie wyników, 2016, https://www.archiwa.gov.pl/pl/akt-
ualnosci/4363-konkurs-na-realizacj%C4%99-zadania-publicznego-%E2%80%9Ewspi
eranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych-2016-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-ii-o-
g%C5%82oszenie-wynik%C3%B3w [dost&p: 12.08.2017].
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w przypadku konkursu z! roku 2017! – 12 do 3453, dla! roku 2018 ("#cznie 
dwa konkursy)!– 23 do 4754, a dla!roku 2019!– 10 do 3655. Mo$e to oznacza%, 
$e formalne przeszkody zwi#zane ze wspó"prac# z NDAP i pozyskiwaniem 
funduszy w proponowanym trybie s# ponad mo$liwo&ci cz'&ci organiza-
cji spo"ecznych i samo przygotowanie wniosku od strony formalnej (nie 
wspominaj#c ju$ o merytorycznej!) wymaga uzyskania przez te organizacje 
wsparcia z zewn#trz56.

Warto tak$e krótko wspomnie% o tym, $e temat archiwów spo"ecznych 
pojawi" si' podczas obrad senackiej Komisji Kultury i (rodków Przekazu, 
na które zaproszono m.in.! dyrektora Fundacji O&rodka KARTA, Artura 
Jó)wika57. Komisja w opublikowanym w lipcu 2016!r. stanowisku na temat 
sytuacji archiwów docenia rol' kulturotwórcz# archiwów spo"ecznych oraz 
wzywa do merytorycznego ich wsparcia ze strony archiwów pa*stwowych 
i NDAP58.

53 Dotacje NDAP, 2017, https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wsp% 
C3%B3%C5%82praca,-projekty,-dotacje/dotacje-ndap [dost'p: 12.08.2017].

54 Konkurs „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2018”, 2018, https://www.archiwa. 
gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wsp%C3%B3%C5%82praca,-projekty,-dotacje/dota-
cje-ndap/konkurs-%E2%80%9Ewspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych-
2018%E2%80%9D [dost'p: 11.07.2019]; Konkurs „Wspieranie dzia!a" archiwal-
nych 2018. Nabór II”, 2018, https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/
wsp%C3%B3%C5%82praca,-projekty,-dotacje/dotacje-ndap/konkurs-%E2%80%9E-
wspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych-2018-nab%C3%B3r-ii%E2%80%9D 
[dost'p: 11.07.2019]; Lista najcz#$ciej pope!nianych b!#dów formalnych w sk!ada-
nych ofertach, 2018, https://www.archiwa.gov.pl/+les/lista_bledow(1).pdf [dost'p: 
11.07.2019]. 

55 Konkurs „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2019”, 2019, https://www.archiwa.
gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wsp%C3%B3%C5%82praca,-projekty,-dotacje/dota-
cje-ndap/konkurs-%E2%80%9Ewspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych-
2019%E2%80%9D [dost'p: 11.07.2019]. 

56 O postulatach dotycz#cych zmian w konkursie: Rozwój archiwistyki spo!ecznej, 
s.!8,14. 

57 Posiedzenie Komisji Kultury i %rodków Przekazu (nr 16) w dniu 14-06-2016 [ste-
nogram], 2016, http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,6573,1.html 
[dost'p: 12.08.2017].

58 Stanowisko [Senackiej Komisji Kultury i %rodków Przekazu] na temat sytuacji ar-
chiwów, Warszawa, 2016, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/user+les/_public/k9/komi-
sje/2016/kksp/stanowiska/stanowiskoarch.pdf [dost'p: 14.08.2017].
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Powy!sza analiza, obejmuj"ca przecie! tylko kilka lat, #wiadczy o tym, 
!e wokó$ archiwów spo$ecznych wiele obecnie si% dzieje. Oprócz dzia$a& 
KARTY i #rodowiska pomorskich archiwistów, tworzenia si% sieci wspó$-
pracy mi%dzy praktykami w dziedzinie, w ko&cu'– zainteresowania ze strony 
administracji, zw$aszcza NDAP, nale!y te! wspomnie( o rosn"cej obecno#ci 
archiwów spo$ecznych w #wiecie nauki59. Obecno#( ta objawia si% w trzech 
zasadniczych sferach. Pierwsz" z nich jest coraz cz%stsze wyst%powanie te-
matyki spo$ecznych archiwów na konferencjach naukowych (zarówno tych 
„doros$ych”, jak i studenckich)'– przede wszystkim z zakresu archiwistyki 
i historii (np.'cykliczne Toru&skie Konfrontacje Archiwalne, Belliculum Di-
plomaticum, Ogólnopolskie Zjazdy Studentów Archiwistyki). Drugim bar-
dzo istotnym sk$adnikiem obecno#ci archiwów spo$ecznych w nauce jest 
wci"! rosn"ca liczba dotycz"cych ich publikacji naukowych. I cho( do tej 
pory nie ukaza$a si% jeszcze stricte naukowa publikacja ksi"!kowa dotycz"ca 
archiwów spo$ecznych w Polsce60, wci"! przybywa mniejszych form, zw$asz-
cza artyku$ów w czasopismach oraz rozdzia$ów w pracach zbiorowych po-
ruszaj"cych t% tematyk%'– zarówno szerzej i z perspektywy teoretycznej61, 
jak i w zaw%!eniu do pojedynczych archiwów spo$ecznych62. Trzeci aspekt 

59 Patrz te!: T.'Czarnota, Archiwistyka spo!eczna w nauce i dydaktyce uniwersyteckiej 
oraz zmiany w nauce zachodz"ce pod jej wp!ywem w latach 2005–16, [w:] Archiwistyka 
spo!eczna. Diagnoza i wyzwania, red. A.'Jó)wik, K.'Zi%tal, Warszawa 2017, s.'94–120.

60 Cho( cz%#ciowo znamiona publikacji akademickiej nosz" ekspertyzy sytuacji ar-
chiwów spo$ecznych wydane przez KART* w 2016 oraz 2017'r.

61 Patrz np.: T.' Czarnota, O archiwach spo!ecznych; K.' Zi%tal, Archiwa spo!eczne 
w Polsce, [w:] Toru#skie Konfrontacje Archiwalne, t.'4: Nowa archiwistyka. Archiwa i ar-
chiwistyka w ponowoczesnym kontek$cie kulturowym, red. W.'Chor"!yczewski, W.'Pia-
sek, A.'Rosa, Toru& 2014, s.'71+76; M.'Wi#niewska, Archiwum spo!eczne%– archiwum 
emocji, [w:] Toru#skie Konfrontacje Archiwalne, t.'4, s.'77+86; W.'Chor"!yczewski, Ar-
chiwa spo!eczne; M.'Wi#niewska, Funkcje archiwów spo!ecznych, [w:] Archiwa organi-
zacji pozarz"dowych, s.'63+69; T.'Czarnota, Oddzia!ywanie pa#stwa; M.'Wi#niewska, 
Badanie archiwów spo!ecznych metod" wielokrotnego studium przypadku%– metodologia, 
„Archiwista Polski”, nr' 1 (81), 2016, s.' 39–53; M.' Wi#niewska, History of community 
archiving; T.'Czarnota, O archiwistyce spo!ecznej; M.'Wi#niewska-Drewniak, Badania 
archiwów spo!ecznych.

62 Patrz np.: G.'So$tysiak, Z do$wiadcze# pracy w Archiwum Dokumentacji Histo-
rycznej PRL, „Archeion”, nr'114, 2013, s.'77–82; A.'Herba, Dzia!alno$& dokumentacyj-
na O$rodka „Pogranicze%– sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, „Archeion”, nr'114, 2013, 
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zainteresowania nauki archiwami spo!ecznymi to ich obecno"# w badaniach 
naukowych. Ta$obecno"# zaznacza si% jednak powoli i stawia dopiero pierw-
sze kroki; jednym z tych kroków, jak wierz%$– milowych, jest niniejsze ba-
danie, tj.$wielokrotne studium przypadku archiwów spo!ecznych w Polsce.

Interesuj% si% wi%c archiwami spo!ecznymi z przyzwyczajenia, bo ju& 
o nich pisa!am, i z przekory, bo niewiele mnie o nich uczono63 i w dalszym 
ci'gu niewiele o nich wiadomo, bo s' „modne”, bo jest ich wiele i niema!o 
wokó! nich obecnie si% dzieje, bo ostatnimi czasy zyskuj' uznanie$– a przy-
najmniej „rozpoznanie”$– z wielu stron. To$jednak nie wszystko. G!ównym 
powodem mojego zainteresowania zjawiskiem oddolnego dokumentowa-
nia jest przekonanie, &e jest to zjawisko wa&ne$– i to nie tylko z perspek-
tywy archiwistyki. Ta$ostatnia zreszt' (zarówno jako dyscyplina naukowa, 
jak i rodzaj dzia!alno"ci praktycznej) przechodzi w faz% antropologizowania 
si%64, mówi si% nawet o zwrocie spo!ecznym, o którym Eric Ketelaar pisze 
nast%puj'co: „Nauczyli"my si% rozumie#, &e archiwum nie jest tylko placów-
k' s!u&'c' przechowywaniu, ale procesem, zapo"redniczon' praktyk' spo-
!eczn' i kulturow'”65. W tym klimacie archiwa spo!eczne powstaj' i funk-
cjonuj', ale równie& s' zauwa&ane i poznawane. Archiwa spo!eczne zosta!y 

s.$95–106; M.$Melon, Archiwum Historii Mówionej Domu Spotka! z Histori" i Fundacji 
O#rodka KARTA, „Przegl'd Archiwalny IPN”, nr$7, 2014, s.$11–16; (. )ywulski, Archi-
wum spo$eczne; B.$ Kowal, Archiwum Po$udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego 
w Przemy#lu, [w:] Archiwa organizacji pozarz"dowych, s.$89*106; M.$Lipka, Archiwum 
Wschodnie O#rodka KARTA%– problemy gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz ich 
udost&pnianie i popularyzacja, [w:] Archiwa organizacji pozarz"dowych, s.$77*82; J.$Mi-
cha!owska, Archiwum spo$eczne w organizacji pozarz"dowej%– sytuacja obecna i szanse 
rozwoju na podstawie dzia$alno#ci Archiwum O#rodka KARTA, [w:] Archiwa organiza-
cji pozarz"dowych, s.$71*75; M.$Szumi!o, Zbiory Archiwum Dokumentacji Historycznej 
PRL i ich znaczenie w badaniach nad histori" Polski Ludowej, [w:] Archiwa organizacji 
pozarz"dowych, s.$107*116.

63 O obecno"ci tematyki archiwów spo!ecznych w dydaktyce archiwistyki, patrz: 
T.$Czarnota, Archiwistyka spo$eczna, s.$106*119.

64 A. Rosa, Archiwa mi&dzy histori" i pami&ci". Antropologizowanie archiwistyki, 
[w:] Archiwa%– Kancelarie%– Zbiory, t.$2, red. W.$Chor'&yczewski, R.$Degen, K.$Syta, 
Toru+ 2008, s.$99*127.

65 E. Ketelaar, Archival Turns and Returns, [w:] Research in the Archival Multiverse, 
red. A.$J. Gilliland, S.$McKemmish, A.$J. Lau, Clayton 2017, s.$251.
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s!usznie nazwane przez Waldemara Chor"#yczewskiego „dzieckiem swego 
czasu”:

[…] archiwa spo!eczne s" faktem i b$d" rozwija% si$ jako zjawisko. S" one 
bowiem konieczno&ci" w epoce ró#norodno&ci, historii zantropologizowa-
nej, wielo&ci spojrze' w przesz!o&%, wielo&ci pami$ci, mikrohistorii, poszu-
kiwania takich przekazów (ród!owych, w których odbija si$ mentalno&% 
cz!owieka. W tym sensie archiwa spo!eczne s" dzieckiem swego czasu, fe-
nomenem wspó!czesnej nam kultury66.

Archiwa spo!eczne buduj" i podtrzymuj" to#samo&% (szczególnie lo-
kaln", ale te# np.) mniejszo&ci, przedstawicieli jakiego& zawodu czy grupy 
hobbystów), wp!ywaj" pozytywnie na rozwój lokalnej historiogra*i i patrio-
tyzmu, uwik!ane s" te# w propagowanie nowoczesnych trendów w huma-
nistyce. Co)najwa#niejsze)– nie wolno nie docenia% ich roli w dbaniu o de-
*niowanie, zachowanie i promowanie dziedzictwa narodowego)– zarówno 
tego lokalnego, jak i ponadlokalnego67. W tym miejscu, w kwestii szeroko 
poj$tej misji, nie ró#ni" si$ od archiwów innych typów, tych bardziej „tra-
dycyjnych”68.

���&HO�SUDF\

Na pocz"tku musz$ podkre&li%, #e niniejsza praca nie powsta!a po to, by 
zmienia% zastany porz"dek &wiata, ma jedynie go opisa%. W zwi"zku z tym 
jej efektem nie jest #aden katalog dobrych praktyk, standard ani rekomenda-
cje. Badania te maj" charakter podstawowy)– s!u#" poznaniu otaczaj"cej nas 
rzeczywisto&ci, a w tym konkretnym przypadku bardzo ma!ego jej wycinka, 

66 W. Chor"#yczewski, Archiwa spo!eczne, s.)22.
67 T. Czarnota, O archiwach spo!ecznych, s.)133+135. 
68 A. Gilliland, S.)McKemmish, "e role of participatory archives in furthering hu-

man rights, reconciliation and recovery, „Atlanti”, nr) 1, 2014, http://www.iias-trieste-
maribor.eu/*leadmin/atti/2014/Gilliland.pdf [dost$p: 07.07.2017], s.)81. 
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tj.!niewielkiej garstki funkcjonuj"cych obecnie w Polsce archiwów spo#ecz-
nych. Badanie ma wi$c charakter %ci%le opisowy. Jego istot" jest zapozna-
nie si$ z dzia#alno%ci" wybranych, dzia#aj"cych w okresie przeprowadzania 
badania, archiwów spo#ecznych!– zrozumienie ich wraz z ich kontekstem, 
a dzi$ki temu równie& podj$cie próby zrozumienia zjawiska archiwów spo-
#ecznych w Polsce (poprzez cz$%ciow" generalizacj$). 

Ze wzgl$du na wspomniane ci"&enie w stron$ opisu, w niniejszej pracy 
nie zawar#am tylko i wy#"cznie podsumowania informacji zebranych na te-
mat zbadanych archiwów, wyst$puj"cych w%ród nich podobie'stw i ró&nic 
czy wychwyconych tendencji, ale zdecydowa#am si$ na zamieszczenie w niej 
szczegó#owych opisów przebadanych przypadków!– raportów z bada' te-
renowych w poszczególnych archiwach (raporty te, w kolejno%ci chrono-
logicznej przeprowadzania studiów, zosta#y zamieszczone w rozdzia#ach 
IV–XI). Celem takiego dzia#ania jest wprowadzenie informacji o tych ar-
chiwach przede wszystkim do obiegu naukowego69. Wierz$, &e dzi$ki temu 
z materia#ów tych b$dzie mo&na korzysta( w przysz#o%ci, np.!w ramach stu-
diów porównawczych!– polegaj"cych zarówno na zestawieniu dzia#alno%ci 
ró&nych archiwów spo#ecznych (czy szerzej! – oddolnych inicjatyw doku-
mentacyjnych)70, jak i dzia#alno%ci i kondycji tego samego archiwum na 
przestrzeni lat.

Podstawowy i opisowy charakter badania nie oznacza jednak, &e nie 
mo&e ono wp#ywa( na rzeczywisto%(. Uwa&am, &e przedstawione wyniki 
maj" potencja#, aby wp#yn"( np.! na postrzeganie archiwów spo#ecznych 
przez %rodowisko nauki, tzw.! decydentów (tj. przede wszystkim NDAP), 
archiwistów pracuj"cych w innych archiwach (równie& pa'stwowych) oraz 
przez samo %rodowisko praktyków spo#ecznego dokumentowania. By( 
mo&e zach$ci równie& do dalszych studiów nad archiwami spo#ecznymi. 
Nie wykluczam tego typu wp#ywu badania na rzeczywisto%(! – jednak jej 
zmienianie nie jest g#ównym celem podj$tych studiów. 

69 Dla zapewnienia tym informacjom szerszej dystrybucji raporty z poszczególnych 
studiów przypadków by#y na bie&"co, w trakcie trwania projektu, publikowane w wol-
nym dost$pie w internetowym Repozytorium UMK.

70 Mowa tutaj nie tylko o kontek%cie polskim, ale równie& szerszym. Do!mi$dzy-
narodowych studiów porównawczych archiwów spo#ecznych wzywaj" np.! A.! Flinn, 
M.!Stevens, E. Shepherd, Whose memories, whose archives?, s.!81. 



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

30

Oprócz zrozumienia i opisania zjawiska archiwów spo!ecznych ni-
niejsza praca mia!a jeszcze jeden cel" – o charakterze metodologicznym. 
Postawi!am przed sob# zadanie kompleksowego i metodologicznie $wia-
domego zaimplementowania do bada% typowo archiwistycznych narz&dzi 
teoretycznych w!a$ciwych dla nauk spo!ecznych, a tak'e szczegó!owe opi-
sanie moich zmaga% z wynikaj#cymi z tej decyzji problemami71. Uwa'am, 
'e archiwistyka jako dyscyplina naukowa dojrzewa i obecnie potrzeba jej, 
nomen omen, wi&cej dyscypliny, teoretycznego i metodologicznego rygo-
ru72; z tego powodu wiele czasu i wysi!ku w!o'y!am w to badanie jeszcze 
przed jego rozpocz&ciem, aby zapewni( mu mo'liwie stabiln# podbudow&  
teoretyczn#.

Osoby zajmuj#ce si& archiwistyk# naukowo dzia!aj# w bardzo szerokiej 
dziedzinie, która mo'e i powinna by( badana na ró'ne sposoby. Nie twier-
dz& jednak, 'e stosowanie technik czy metod w!a$ciwych dla nauk spo!ecz-
nych jest w archiwistyce ca!kowit# nowo$ci#. Szczególny potencja! maj# wy-
wiad i obserwacja, wspominane ju' zreszt# w literaturze metodologicznej73. 
Uwa'am jednak, 'e wci#' pojawiaj# si& one niecz&sto, mimo ogromnych 
mo'liwo$ci zastosowania w archiwistyce. Za"pomoc# niniejszej pracy nie-
$mia!o wzywam do dywersy)kacji metod badawczych stosowanych w dys-
cyplinie archiwalnej74. 

W ko%cu musz& wspomnie( o tym, 'e przy$wieca! mi jeszcze jeden 
aspekt zwi#zany z metodologi# zastosowan# w niniejszym badaniu. Stu-
dium przypadku jest podej$ciem badawczym, które, moim zdaniem, 
bardzo dobrze mo'e sprawdzi( si& równie' w pracach dyplomowych, za-
równo licencjackich, jak i magisterskich, przygotowywanych w ramach 

71 Wi&cej o zastosowanej metodologii oraz napotkanych problemach"– w rozdzia-
le"III. 

72 Patrz te': A."Gilliland, S."McKemmish, Building an Infrastructure for Archival Re-
search, „Archival Science”, nr"3*4, 2004, s."168; M."Co!becka, Metody badawcze w archi-
wistyce, „Archiwista Polski”, nr"2 (82), 2016, s."29–43. 

73 S. Nawrocki, Zagadnienie metod badawczych i metodologii w archiwistyce, „Ar-
cheion”, nr"69, 1979, s."30*31, 38; B."Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwisty-
ki, Toru% 1985, s."48*49, 90*91, 166*167; H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, 
Toru% 2002, s."64*65. 

74 Patrz te': A."Gilliland, S."McKemmish, Building an Infrastructure, s."174. 
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uniwersyteckiego nauczania archiwistyki i zarz!dzania dokumentacj!. Przy 
czym nie chodzi mi tutaj wy"!cznie o studia przypadków archiwów spo"ecz-
nych#– mog! one dotyczy$ równie% innych typów archiwów (pa&stwowych, 
ko'cielnych, bie%!cych…), a nawet niekoniecznie archiwów, ale równie%, 
przyk"adowo, zarz!dzania dokumentacj! w instytucji czy organizacji lub 
procesu wprowadzania programu komputerowego do obs"ugi kancelarii 
w urz(dzie75. Naturalnie inne pytania badawcze wymuszaj! zmiany w za-
stosowanej metodologii i wybranych narz(dziach badawczych, wi(c moim 
celem nie by"o podanie kolejnym badaczom oraz studentom „na tacy”  
listy gotowych procedur (cho$ i takiego ich wykorzystania nie wykluczam). 
My'l(, %e szczegó"owy i obszerny rozdzia" dotycz!cy teorii i metodologii 
zawarty w niniejszej pracy mo%e jednak stanowi$ u%yteczn! „trampolin(” 
dla nast(pnych badaczy.

���3\WDQLD�EDGDZF]H�L�]DNUHV�EDGDQLD

Ogólne pytanie badawcze, na które poszukiwa"am odpowiedzi w niniejszej 
pracy, brzmia"o: jak funkcjonuj! obecnie istniej!ce w Polsce archiwa spo-
"eczne? Jest to pytanie o bardzo szerokim zasi(gu, na które sk"ada si( wiele 
pyta& szczegó"owych.

Do jednego z najwa%niejszych, z mojej perspektywy, szczegó"owych py-
ta& badawczych nale%y pytanie o to, jak i dlaczego powstaj! archiwa spo-
"eczne, kto i z jakich powodów decyduje si( na dokumentowanie przesz"o'ci 
(a niekiedy równie% tera)niejszo'ci). Z tym zagadnieniem wi!%e si( równie% 
pytanie o cele dzia"alno'ci archiwów spo"ecznych, w tym równie% o to, czy 
cele te zmieniaj! si( na przestrzeni czasu.

75 M. Wi'niewska-Drewniak, Badanie zarz!dzania dokumentacj! z u"yciem metod 
empirycznych bada# jako$ciowych, [w:] Zarz!dzanie dokumentacj!. Badania i dydak-
tyka, Biblioteka Zarz!dcy Dokumentacji, t.#7, red. R.#Degen, M.#Jab"o&ska, Toru& 2016, 
s.#77*93, preprint dost(pny na: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4066. O tym, 
co mo%e by$ przypadkiem pisz( w podrozdziale III.2: Strategia badawcza.
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Nie mniej istotne jest pytanie o cechy posiadanego przez archiwa spo-
!eczne zasobu archiwalnego. Jaka jest jego tematyka, wielko"#, jakie typy 
materia!ów wchodz$ w jego sk!ad? Czy s$ to materia!y cyfrowe czy „trady-
cyjne”, „analogowe”? Jest to pytanie o charakterze klasycznie archiwoznaw-
czym i ma na celu poznanie charakteru zasobu poszczególnych archiwów.

Kolejnym pytaniem szczegó!owym by!a kwestia dzia!alno"ci podejmowa-
nej przez archiwa spo!eczne, np.%organizowanie wystaw, konferencji, warszta-
tów, spotka&, a tak'e dzia!alno"# wydawnicza. W kr(gu moich zainteresowa& 
znalaz!y si( jednak wy!$cznie tego typu dzia!ania w jaki" sposób zwi$zane 
z posiadanym przez dane archiwum spo!eczne zasobem archiwalnym. 

W swoim badaniu szuka!am równie' odpowiedzi na pytanie o to, kto 
(czy te'% – jakiego typu organizacje) prowadzi archiwa spo!eczne i w jaki 
sposób s$ one zarz$dzane, a je"li archiwum jest tylko cz("ci$ dzia!alno"ci 
danego podmiotu, to jaki jest status tych zada& wobec reszty podejmowa-
nych przez organizacj( dzia!a&. 

Istotnym sk!adnikiem procesu badawczego by!o tak'e poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie o to, z kim wspó!pracuj$ archiwa spo!eczne (z in-
nymi archiwami spo!ecznymi, archiwami innego typu, np.%pa&stwowymi, 
organizacjami trzeciego sektora, samorz$dem lokalnym, ko"cio!em, admi-
nistracj$ rz$dow$ etc.). 

Szuka!am równie' odpowiedzi na pytanie o sposoby )nansowania ar-
chiwów spo!ecznych w Polsce. 

Kolejne pytanie szczegó!owe dotyczy!o osób zwi$zanych z archiwami 
spo!ecznymi%– kto tworzy archiwa spo!eczne, tj.%kto w nich pracuje%– cho# 
nie chodzi tutaj wy!$cznie o prac( zarobkow$, etatow$, ale równie' o wolon-
tariat. W przypadku archiwów spo!ecznych s!owo „pracownicy archiwum” 
nie powinno by# rozumiane tak, jak w przypadku np.%archiwów pa&stwo-
wych. 

Najwa'niejszym zestawem pyta& szczegó!owych s$ pytania o spra-
wowanie przez archiwa spo!eczne funkcji archiwalnych, tj.% w jaki sposób 
gromadz$, przechowuj$, opracowuj$ i udost(pniaj$ swój zasób archiwalny, 
przy czym ka'de z tych pyta& sk!ada si( z kolejnych, mniejszych zagad-
nie&, takich jak: docieranie do darczy&ców, selekcja archiwalna, sposoby 
przejmowania materia!ów do zasobu, warunki magazynowe, sprz(t i wypo-
sa'enie s!u'$ce przechowywaniu, stan )zyczny zasobu i jego konserwacja, 
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stosowane pomoce informacyjno-ewidencyjne, struktura zasobu archiwal-
nego, sposób opisywania i sygnowania materia!ów, stosowanie materia!ów 
pomocniczych przy opracowaniu, sposoby udost"pniania materia!ów ar-
chiwalnych, kwerendy archiwalne, ograniczenia w dost"pie, liczba i rodzaje 
u#ytkowników oraz rejestrowanie udost"pnie$. Z tym szerokim pytaniem 
badawczym krzy#uje si" wy#ej postawione pytanie o dzia!alno%& archiwów 
spo!ecznych.

Istotne pytanie szczegó!owe dotyczy!o problemów, z jakimi borykaj' si" 
obecnie archiwa spo!eczne w Polsce.

Jedn' z poruszonych kwestii by!o te# to, jak badane archiwa spo!eczne 
identy(kuj' si" z ruchem archiwistyki spo!ecznej konsolidowanym przez 
O%rodek KARTA i w jakim stopniu w nim uczestnicz' (ta informacja jest 
istotna równie# w kontek%cie interpretowania pozosta!ych informacji na te-
mat poszczególnych archiwów spo!ecznych).

Jednym z zada$ niniejszego badania by!a ocena znaczenia zbadanych 
archiwów spo!ecznych (cho& w du#ej cz"%ci ocen" t" pozostawiam Czytelni-
kowi). Jaka jest warto%& ich zasobu archiwalnego? Jaki maj' wp!yw na lokal-
n' spo!eczno%&? W jaki sposób wp!ywaj' lub mog' wp!ywa& na wizerunek 
archiwów w spo!ecze$stwie? Na)ile s' stabilne i co wp!ywa na ich stabilno%& 
lub jej brak? 

Jak wida&, zakres badania jest szeroki, zw!aszcza #e postanowi!am od-
powiedzie& na ka#de z tych pyta$ o%miokrotnie)– dla ka#dego ze zbadanych 
archiwów z osobna. Ze wzgl"du na mnogo%& szczegó!owych pyta$ badaw-
czych postanowi!am odpowiedzi na nie udziela& (dla ka#dego pojedynczego 
przypadku) w raporcie o strukturze tabelarycznej (raporty te sk!adaj' si" 
na rozdzia!y IV*XI). Dzi"ki temu informacje s' podzielone na segmenty 
odpowiadaj'ce poszczególnym pytaniom badawczym, co ma u!atwi& ich 
przyswajanie w ramach jednego archiwum oraz porównywanie w ramach 
wszystkich zbadanych przypadków. 

Istot' podej%cia badawczego typu case study jest badanie przypadku 
w kontek%cie76. W centrum archiwum spo!ecznego jako przypadku, w mo-
jej interpretacji stworzonej na potrzeby niniejszego studium, jest archi-
wum jako zbiór informacyjny)– czyli zasób archiwalny danego archiwum 

76 Patrz: podrozdzia! III.2: Strategia badawcza.



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

34

spo!ecznego (jako instytucji). Ze wzgl"du na swoje wykszta!cenie (w kie-
runku archiwistyki i zarz#dzania dokumentacj#) oraz, co za tym idzie, ar-
chiwistyczny charakter pracy, emfaza po!o$ona zosta!a w!a%nie na materia!y 
archiwalne; innego typu zbiory (tj. biblioteczne i muzealne) zosta!y w wi"k-
szo%ci przypadków jedynie wspomniane&– ich obecno%' bowiem, cho' nie 
le$y w centrum zainteresowania niniejszej pracy, jest zwi#zana z dzia!al-
no%ci# archiwum spo!ecznego, a sam fakt, $e tego typu inicjatywy cz"sto 
zajmuj# si" kolekcjonowaniem nie tylko archiwaliów, ale i muzealiów oraz 
zbiorów bibliotecznych, jest jedn# z cech archiwów spo!ecznych. Podobnie 
potraktowana zosta!a kwestia zwi#zana z kopiami wykonywanymi z archi-
waliów, których archiwum spo!eczne nie posiada w swoich zbiorach77. 

Równie wa$nymi sk!adnikami przypadku opisanymi w niniejszej pracy 
s#: funkcje archiwum spo!ecznego (tj. czynno%ci sprawowane wobec zasobu 
archiwalnego: gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udost"pnianie 
materia!ów archiwalnych); dzia!ania archiwum (tj. czynno%ci podejmowane 
z u$yciem zasobu archiwalnego, np.&dzia!ania edukacyjne, popularyzator-
skie, wydawnicze); cele dzia!alno%ci archiwum i powody jego powstania. 
W dalszej kolejno%ci interesowa!y mnie kwestie problemów archiwum oraz 
jego planów na przysz!o%', a tak$e to, z jakimi instytucjami wspó!pracuje 
archiwum oraz jakie jest jego zaanga$owane w ruch archiwów spo!ecznych 
konsolidowany przez O%rodek KARTA. Najmniej szczegó!owo opisane zo-
sta!y w niniejszej pracy kwestie (nansowania tego typu inicjatyw oraz per-
sonelu archiwów spo!ecznych.

Ze wzgl"du na ograniczenie czasowe zakres pracy nie obj#! zagadnie) 
zwi#zanych z relacjami archiwum ze spo!eczno%ci# oraz dzia!alno%ci poza-
archiwalnej (tj. np.&dzia!a) podejmowanych przez organizacj" tworz#c# ar-
chiwum spo!eczne, ale niezwi#zanych z samym archiwum i archiwaliami)78. 

Na istnienie i dzia!alno%' archiwów spo!ecznych wp!ywaj# równie$ in-
nego typu czynniki. Nale$# do nich np.: 

77 Patrz te$: J.& M.& Newman, Sustaining community archives. A thesis submitted to 
the Victoria University of Wellington in ful!llment of the requirements for the degree of 
Master of Arts, praca magisterska, http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/han-
dle/10063/1398/thesis.pdf?sequence=1 [dost"p: 07.07.2017], s.&6*7, 9*10.

78 O zakresie przypadku patrz te$: R.&E. Stake, Multiple Case Study Analysis, New 
York 2006, s.&3.
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–  otoczenie prawne, w którym funkcjonuj! (podlegaj!c przepisom 
np."ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, ale te#, w przypad-
ku stowarzysze$ i fundacji, prawie o stowarzyszeniach czy ustawie 
o fundacjach);

–  mo#liwo%ci &nansowania dzia'alno%ci ze %rodków publicznych (za-
le#ne równie# od statusu prawnego archiwum);

–  klimat wokó' archiwów spo'ecznych (zw'aszcza dzia'ania NDAP 
i O%rodka KARTA, zainteresowanie ze strony nauki, rozpoznawal-
no%( w%ród opinii publicznej)79;

–  stosunek spo'ecze$stwa do przesz'o%ci (moda na histori) i przesz'o%(, 
histori) lokaln! i kulturow! oraz inne zwi!zane z tym trendy);

–  wspó'czesne mo#liwo%ci technologiczne (dost)pno%( do Internetu, 
komputerów, skanerów, dyktafonów, aparatów fotogra&cznych, opro-
gramowania i innych narz)dzi s'u#!cych wykonywaniu dzia'alno%ci 
archiwalnej i dokumentacyjnej). 

Czynniki te s! wspólne dla wszystkich archiwów spo'ecznych. Wi)k-
szo%( z nich nie zosta'a szczegó'owo opisana w niniejszej pracy, jednak zda-
j) sobie spraw) z ich istnienia i, w pewnym stopniu, %wiadomo%( ta mia'a 
wp'ywa na moje interpretacje zjawiska oddolnego dokumentowania.

79 Stan ten zosta' cz)%ciowo opisany w cz)%ci 2 Wst!pu: Powody zainteresowania 
zjawiskiem.
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Analiza dotychczasowej literatury dotycz!cej archiwów spo"ecznych, za-
równo polskiej, jak i angloj#zycznej (przy czym termin ten mo$na uzna% 
za to$samy z okre&leniem community archives) wskazuje na ró$norodno&% 
rozumienia tego zjawiska, przy jednoczesnej zgodzie co do tego, $e termin 
ten jest trudny do zde'niowania i problematyczny1. Poni$ej przedstawiam 

1 Listening to the Past, Speaking to the Future. Report of the Archives Task Force, Lon-
don 2004, http://www.ceice.gva.es/documents/163449496/163453359/ArchivesTask-
Force.pdf/58e8d636-af87-4588-ae48-e7f2f4ce6f66 [dost#p: 19.07.2017], s.(43; A.(Flinn, 
Community Histories, Community Archives. Some Opportunities and Challenges, „Jour-
nal of the Society of Archivists”, nr(2, 2007, s.(152; J.(M.(Newman, Sustaining community 
archives. A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in ful!llment of the 
requirements for the degree of Master of Arts, praca magisterska, http://researcharchive.
vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/1398/thesis.pdf?sequence=1, s.(26; A.(Flinn, Archi-
val Activism. Independent and Community-led Archives, Radical Public History and the 
Heritage Professions, „InterActions: UCLA Journal of Education and Information Stud-
ies”, nr(7 (2), 2011, s.(5)6; T.(Czarnota, Komu s" potrzebne spo#eczne archiwa?, „Archi-
wista Polski”, nr(4 (64), 2011, s.(15; A.(Gilliland, A.(Flinn, Community archives. What are 
we really talking about, 2013, http://www.ccnr.infotech.monash.edu.au/assets/docs/pra-
to2013_papers/gilliland_*inn_keynote.pdf [dost#p: 19.07.2017], s.(2; K.(Zi#tal, KARTA 
i archiwa spo#eczne, „Biuletyn eBIB”, nr(6 (151), 2014, http://archiwa.org/as/as_img/up-
loaded/Ebib%20KASia%20Zietal.pdf [dost#p: 15.08.2017], s.(3; M.(Wi&niewska, History 
of community archiving in Poland, [w:] Engaging with Records and Archives. Histories 
and $eories, red. F.(Foscarini et al., London 2016, s.(195; M.(Wi&niewska, Digital com-
munity archives% – selected examples, „Archiwa( – Kancelarie( – Zbiory”, t.( 6 (8), 2015, 
s.(222. 
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zaczerpni!te z literatury przedmiotu przyk"ady prób okre#lenia, czym s$ 
archiwa spo"eczne, zarówno te polegaj$ce na budowaniu zwi!z"ych de%ni-
cji, jak i opisywaniu cech tego typu dzia"alno#ci archiwistycznej. Cytowane 
przyk"ady (najpierw zagraniczne, nast!pnie polskie) uzupe"niam nast!pnie 
o rozumienie terminu stosowane w niniejszym badaniu. 

Andrew Flinn, najbardziej rozpoznawalny wspó"czesny badacz archi-
wów spo"ecznych, de%niuje je w swoim artykule z 2007&r. jako: 

oddolne dzia"ania polegaj$ce na dokumentowaniu, zapisywaniu i eksplo-
rowaniu dziedzictwa spo"eczno#ci, w których kluczowa jest spo"eczno#cio-
wa partycypacja, kontrola i w"asno#' projektu. Dzia"alno#' ta mo(e, cho' 
nie musi, by' zwi$zana z formalnymi organizacjami zajmuj$cymi si! dzie-
dzictwem kulturowym, lecz impuls i kierunek dzia"a) musz$ pochodzi' 
od spo"eczno#ci2, 

przy czym, co wa(ne, Flinn rozumie wspomnian$ spo"eczno#' jako grup! 
osób de%niuj$cych si! jako taka ze wzgl!du na pewn$ lokalizacj! (miejsco-
wo#', okolic!), kultur!, wiar!, #rodowisko, ale tak(e wspólnot! zaintereso-
wa), seksualno#', zawód, pochodzenie etniczne&– lub po"$czenie tych czyn-
ników3. 

Flinn prezentuje te( podej#cie, które z czasem zacz!"o i mnie przy#wie-
ca' w zwi$zku z próbami podj!cia si! nie"atwego zadania zde%niowania ar-
chiwum spo"ecznego&– proponuje on nie przywi$zywa' si! zbyt mocno do 
samego faktu ich de%niowania:

Istotne jest jednak, aby nie rozprasza' si! zbytnio de%nicyjn$ dok"adno-
#ci$. Cz!sto de%nicje te mog$ bardziej spraw! gmatwa', ni( rozja#nia', 
i równie dobrze co# w swoje ramy w"$cza', jak i z nich wyklucza'4. 

Zwraca równie( uwag! na wa(n$ rol! archiwów spo"ecznych w zwi$zku 
z nowymi trendami w historii i zmian$ zainteresowa) historyków w ci$gu 
ostatnich dekad, zw"aszcza zwrócenie si! w stron! historii spo"ecznej oraz 

2 A. Flinn, Community Histories, s.&153.
3 Tam(e.
4 Tam(e.
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ruch tzw.!history from below!– które wymagaj" nowych typów materia#ów 
$ród#owych. Archiwa „formalne” przechowuj" bowiem przede wszystkim 
historie rz"dów, instytucji i elit!– w przeciwie%stwie do historii osób zmar-
ginalizowanych, migrantów, robotników, zwyk#ych obywateli; ci pojawiaj" 
si& w archiwach tylko w kontek'cie relacji z rz"dem, s"dami i elitami!– jed-
nowymiarowo, cz&sto w uj&ciu statystycznym5. 

W badaniu krajobrazu archiwów spo#ecznych w Wielkiej Brytanii 
z!roku 2008 autorki przyj&#y nast&puj"c" de(nicj& archiwum spo#ecznego 
(w ten sposób opisuj"c j" osobom, z którymi przeprowadza#y wywiad):

[…] kolekcje materia#ów, które s" uosobieniem rozumienia przez dan" 
spo#eczno') jej historii i to*samo'ci. Spo#eczno') ta mo*e mie) pod#o*e 
geogra(czne lub odnosi) si& do jakiej' kulturalnej czy tematycznej wspól-
noty zainteresowa%. Grupa ta mo*e by) cz&'ci" wi&kszej organizacji, jak 
spó#dzielnia mieszkaniowa czy stowarzyszenie wspólnotowe, lub mo*e by) 
ca#kowicie niezale*na. Mo*e mie) swój pocz"tek w dzia#aniach muzeum, 
biblioteki czy archiwum. Archiwa spo#eczne mog" gromadzi) dokumen-
ty oryginalne, jak fotogra(e czy dokumentacja lokalnych przedsi&biorstw. 
Alternatywnie, ich g#ównym celem mo*e by) stworzenie o'rodka lokal-
nego dziedzictwa poprzez kopiowanie i udost&pnianie kopii materia#ów, 
których orygina#y przechowywane s" gdzie indziej. Archiwa spo#eczne 
posiadaj" materia#y o charakterze historycznymi i udost&pniaj" je swojej 
spo#eczno'ci6. 

Autorki zwracaj" uwag& na fakt, *e archiwa spo#eczne to grupa bardzo 
zró*nicowana! – jednocze'nie najwi&cej z nich ma charakter geogra(czny 
i jest zwi"zanych z lokalnymi spo#eczno'ciami, nie istniej" d#ugo i s" pro-
duktem ubocznym dzia#alno'ci spo#ecznej, cz&sto o charakterze interneto-
wym7.

5 Tam*e, s.!159+160.
6 K. Norgrove, S.! Mirchandani, J.! Goddard, Community Archives Landscape 

Research. A report for MLA and CADG, 2008, http://webarchive.nationalarchives.
gov.uk/20111013140017/https://research.mla.gov.uk/evidence/view-publication.
php?pubid=950 [dost&p: 10.07.2017], s.!3.

7 Tam*e, s.!3+5.
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W artykule opublikowanym w 2009!r. w czasopi"mie „Archival Scien-
ce” Andrew Flinn, Mary Stevens i Elizabeth Shepherd podkre"laj#, $e cech# 
de%niuj#c# archiwum spo&eczne jest aktywna partycypacja spo&eczno"ci 
w jego tworzeniu. Wed&ug autorów istnieje ca&y wachlarz sposobów, za po-
moc# których spo&eczno"' mo$e dokumentowa' i promowa' swoj# histori( 
(histori( konkretnej grupy lub miejsca)! – od ca&kowitej niezale$no"ci od 
„mainstreamu” do scedowania przechowywania materia&ów na archiwa pu-
bliczne8. Zwracaj# te$ uwag( na ró$ne nazwy nadawane projektom, które 
okre"lane s# jako archiwa spo&eczne; w"ród tych nazw wymieniaj# np.!ar-
chiwa i biblioteki niezale$ne, archiwa autonomiczne, projekty oral history, 
lokalne grupy dziedzictwa, spo&eczne muzea (w oryg.: independent archi-
ves and libraries, autonomous archives, oral history projects, local heritage 
groups, community museums); jednak okre"lenie danego projektu mianem 
„archiwum” zwi#zane jest, wed&ug autorów artyku&u, z wi(kszym przekona-
niem o historycznej warto"ci kolekcjonowanych materia&ów ni$ w przypad-
ku terminów „muzeum” lub „biblioteka”9. W artykule podkre"lono równie$ 
powody powstawania tego typu inicjatyw!– w cz("ci s# one wyrazem eman-
cypacji grupy w jaki" sposób zmarginalizowanej, cz(sto jednak pobudki nie 
maj# natury politycznej i zwi#zane s# z entuzjazmem wobec dokumentowa-
nia historii jakiego" miejsca, zawodu czy wydarzenia, a tak$e ze wzrostem 
zainteresowania histori# rodzinn# i lokaln#10. Bez wzgl(du na szczegó&owy 
charakter pocz#tków archiwum spo&ecznego, za decyzj# o jego powstaniu 
stoi odczuwany przez dan# spo&eczno"' brak pewnego typu materia&ów 
w publicznych repozytoriach11.

Spo&eczno"' jest przez Flinna, Stevens i Shepherd de%niowana tak samo 
jak w przywo&anym powy$ej artykule Flinna!– w po&#czeniu z samoidenty%-
kacj# grupy osób ze wzgl(du na lokalizacj( geogra%czn#, etniczno"', wiar(, 
seksualno"', zawód, zainteresowania etc. lub dowoln# kombinacj( powy$-
szych, a „archiwum spo&eczne jest produktem ich prób dokumentowania 

8 A. Flinn, M.!Stevens, E. Shepherd, Whose memories, whose archives? Independent 
community archives, autonomy and the mainstream, „Archival Science”, nr!1)2, 2009, 
s.!73.

9 Tam$e, s.!74.
10 Tam$e.
11 Tam$e, s.!77.
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historii swojej wspólnoty”12. Autorzy podkre!laj" równie#, #e archiwa spo-
$eczne gromadz" ró#norodne typy materia$ów, du#o bardziej zró#nicowane 
ni# archiwa „mainstreamowe”13.

Nowozelandzkie spojrzenie na kwesti% de&niowania archiwów spo$ecz-
nych prezentuje praca Joanny Newman, której wyniki opublikowano w cza-
sopi!mie „Aplis”. Wed$ug autorki:

Archiwa spo$eczne to kolekcje materia$ów archiwalnych, które maj" swój 
pocz"tek w spo$eczno!ci'– to jest grupie ludzi, którzy mieszkaj" w tym sa-
mym miejscu lub dziel" inne formy wspólnoty zainteresowa('– i których 
gromadzenie, przechowywanie i u#ytkowanie s" zwi"zane z aktywnym 
uczestnictwem tej#e spo$eczno!ci14.

Jednocze!nie Newman przybli#a nam, odmienny od polskiej specy&ki, 
charakter podmiotów prowadz"cych archiwa spo$eczne w Nowej Zelandii: 
30% z nich prowadz" organizacje wolontarystyczne i towarzystwa histo-
ryczne, a $"cznie 22% podlega bezpo!rednio samorz"dowi'– 15% w$adzom 
lokalnym, a 7%'– publicznym bibliotekom15. Warto równie# wspomnie), 
#e autorka nie uwa#a za archiwa spo$eczne archiwów w$asnych nale#"cych 
do organizacji16 ani inicjatyw, które przechowuj" wy$"cznie kopie mate-
ria$ów archiwalnych'– te nazywa o!rodkami dokumentacyjnymi (resource 
centers)17.

W artykule opublikowanym w 2011'r., cytowany ju# powy#ej, Andrew 
Flinn zwraca uwag%, #e nowozelandzkie (ale i kanadyjskie) rozumienie ar-
chiwum spo$ecznego odnosi si% do „lokalnego archiwum, które mo#e by) 
prowadzone przez wolontariuszy, ale równie# mo#e by) uwa#ane za cz%!) 
publicznej s$u#by archiwalnej”18. 

12 Tam#e, s.'75. 
13 Tam#e, s.'74, 79.
14 J. M.'Newman, Sustaining community archives. A thesis, s.'8; J.'Newman, Sustain-

ing community archives, „Aplis”, nr'24 (1), 2011, s.'38. 
15 J. Newman, Sustaining community archives, „Aplis”, s.'37. 
16 J. M.'Newman, Sustaining community archives. A thesis, s.'9.
17 Tam#e, s.'25*26. Patrz te#: J.'Newman, Sustaining community archives, „Aplis”, 

s.'43. 
18 A. Flinn, Archival Activism, s.'7.
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Flinn u!ywa de"nicji inkluzywnej i szerokiej, podkre#laj$c, po raz kolej-
ny, !e spo%eczno#ciowa motywacja oraz aktywno#& w tworzeniu archiwum 
powinna gra& kluczow$ rol' w de"niowaniu archiwum spo%ecznego, które 
ponadto musi posiada& jaki# zasób (kolekcj'), aby móc je w ogóle nazwa& 
archiwum, a nie projektem historycznym19. Autor jest #wiadomy, !e de"-
niowanie tak ró!norodnych inicjatyw jest trudne i, podobnie jak wcze#niej, 
wskazuje na ró!ne okre#lenia dla projektów, które mo!na nazwa& archiwami 
spo%ecznymi. Jednocze#nie rekomenduje u!ycie raczej terminu „archiwa nie-
zale!ne” lub „archiwa niezale!ne prowadzone przez spo%eczno#ci” (indepen-
dent archives, independent community-led archives), cho& zdaje sobie spraw' 
z popularno#ci terminu „archiwum spo%eczne” (community archive) w Wiel-
kiej Brytanii20. Flinn dostrzega, !e nazywanie tego typu inicjatyw archiwami 
jest do#& niefortunne, z uwagi na ró!norodno#& obiektów kolekcjonowanych 
przez archiwa spo%eczne (muzealia, dzie%a sztuki, ubrania, historie mówione, 
druki ulotne, gazety, przypinki, ksi$!ki, szara literatura…); stwierdza on, !e:

Nawet w#ród archiwistów generalnie sympatyzuj$cych z archiwami spo-
%ecznymi wyst'puje poczucie, !e ogromu zawodowej ambiwalencji mo!na 
by unikn$&, gdyby wybrano inny termin21.

Poza tym wymienia równie! motywy tworzenia archiwów spo%ecznych: 
walk' z wykluczeniem i milczeniem (róde% o"cjalnych22, co jest równoznacz-
ne ze „skarceniem mainstreamu” i jego kontestacj$23, oraz inne podej#cie do 
historii, wymagaj$ce nowych (róde%24. Badanie, które zosta%o opisane w przy-
taczanym artykule, dotyczy%o archiwów prowadzonych przez spo%eczno#ci 
„pokrzywdzone”, zmarginalizowane i obecnie przechodz$ce ogromne zmia-
ny, które zachwia%y ich to!samo#ci$; w zwi$zku z tym Flinn zwraca uwag' na 
fakt, !e archiwa spo%eczne mog$ mie& charakter i cel polityczny25, cho& wcale 

19 Tam!e. 
20 Tam!e, s.)6.
21 Tam!e. 
22 Tam!e, s.)11.
23 Tam!e, s.)5.
24 Tam!e, s.)3.
25 Tam!e, s.)11*13.
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nie musz!"– jak np."archiwa zainteresowane lokaln! histori!; warto jednak 
mie# $wiadomo$# wyst%powania takich ró&nic w ideach i celach inicjatyw 
pod wspóln! nazw! „archiwa spo'eczne”26. Autor zaznacza równie&, &e spo-
'ecze(stwo brytyjskie jest multietniczne i wielokulturowe27; jest to sytuacja 
odmienna od polskiej specy)ki, w zwi!zku z tym spojrzenie na powstawanie 
archiwów spo'ecznych w Polsce wymaga# mo&e nieco innego podej$cia.

Flinn zajmuje si% równie& zagadnieniem w'asno$ci zasobów, zwracaj!c 
uwag%, &e obecnie dla wielu spo'ecznych archiwów, zw'aszcza przy wspó'-
czesnych mo&liwo$ciach $wiata cyfrowego, istot! posiadania w'asnego za-
sobu archiwalnego mo&e nie by# samo )zyczne przechowywanie go w tym 
lub innym miejscu:

[…] w centrum zainteresowania mo&e le&e# nie tyle )zyczna piecza nad 
archiwum, ile utrzymanie w'asno$ci intelektualnej zasobu w ramach part-
nerstwa z jak!$ formaln! instytucj! dziedzictwa kulturowego w kwestii 
przechowywania28. 

Ciekawym przyk'adem szczegó'owego de)niowania archiwów spo'ecz-
nych jest tekst Anne Gilliland i Andrew Flinna. Uwa&aja oni, &e trudno$ci 
ze sformu'owaniem rzeczonej de)nicji wynikaj! z ró&norodno$ci, p'ynno-
$ci i niesta'o$ci tych archiwów. Autorzy zach%caj! $rodowisko akademików 
i osób zawodowo zajmuj!cych si% dziedzictwem kulturowym do tworzenia 
de)nicji zjawiska tak, aby powstrzyma# si% od narzucania i wykluczania 
oraz aby by'y szerokie i inkluzywne, podkre$laj!ce ró&norodno$#, a nie nor-
matywne i dogmatyczne29. 

Gilliland i Flinn próbuj! nast%pnie przytoczy# ró&ne cechy archiwów 
spo'ecznych pomocne w ich de)niowaniu. Zwracaj! uwag%, &e w tym przy-
padku klasyczne rozró&nienie archiwum, muzeum i biblioteki na niewiele 
si% zdaje30. Wed'ug nich archiwa spo'eczne cz%sto powstaj! wokó' jednej 
lub dwóch kolekcji osobistych, a ich w'a$ciciele w du&ej mierze s! si'! na-

26 Tam&e, s."9.
27 Tam&e, s."4.
28 Tam&e, s."8. 
29 A. Gilliland, A."Flinn, Community archive, s."2*4. 
30 Tam&e, s."9. 
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p!dow" archiwum31. Gilliland i Flinn odwo#uj" si! równie$ do celów tych 
inicjatyw. Podkre%laj", $e zazwyczaj s" one „$ywymi archiwami”, które maj" 
konkretne cele zwi"zane z tera&niejszo%ci" (jak edukacja, budowanie soli-
darno%ci i to$samo%ci, walka z obecnymi problemami spo#eczno%ci), a nie 
skupiaj" si! tylko na pasywnym przechowaniu pewnych materia#ów dla 
przysz#o%ci32. Autorzy omawiaj" te$ relacje archiwów spo#ecznych z insty-
tucjami „mainstreamu”'– niektóre z nich s" od pocz"tku z nimi po#"czo-
ne w ramach partnerstwa, inne zmieniaj" z czasem swoje cele i z inicjatyw 
niezale$nych przekszta#caj" si! w takie, które wspó#pracuj" z ró$nego typu 
instytucjami g#ównego nurtu, np.'archiwami uniwersyteckimi33.

Ciekawe spojrzenie na istot! archiwów spo#ecznych proponuje Michel-
le Caswell, zwracaj"c uwag! na, opisywany ju$ powy$ej, polityczny kon-
tekst ich istnienia; wed#ug autorki kluczow" ró$nic" mi!dzy archiwami 
spo#ecznymi a lokalnymi towarzystwami mi#o%ników historii jest kontekst 
zdobywania w#adzy'– archiwa spo#eczne powstaj" i dzia#aj" ze wzgl!du na 
potrzeb! kontrolowania konstruowania historii danej spo#eczno%ci oraz 
umo$liwianie wybrzmienia g#osom do tej pory marginalizowanym34.

De(nicj" i charakterystyk" archiwów spo#ecznych zaj!#y si! w jednym 
ze swoich tekstów równie$, cytowana ju$ wcze%niej, Anne Gilliland i Sue 
McKemmish. Zaznaczaj" one, $e termin community archive pochodzi raczej 
od osób zwi"zanych z archiwistyk" jako dyscyplin", a nie od spo#eczno%ci; 
przywo#uj" równie$ inne okre%lenia stosowane co do tego typu inicjatyw, 
m.in.' DIY (zrób-to-sam), oddolne, opozycyjne, partycypacyjne, niezale$-
ne („community-led/centric/based archives, DIY (do-it-yourself), grassroots, 
oppositional, participatory, or independent archives, and archives from-the-
-bottom-up”)35. 

31 Tam$e. 
32 Tam$e. 
33 Tam$e, s.'11. 
34 M. Caswell, Toward a survivor-centered approach to records documenting hu-

man rights abuse: lessons from community archives, „Archival Science”, nr' 3)4, 2014, 
s.'307–322.

35 A. Gilliland, S.'McKemmish, !e role of participatory archives in furthering hu-
man rights, reconciliation and recovery, „Atlanti”, nr' 1, 2014, http://www.iias-trieste-
maribor.eu/(leadmin/atti/2014/Gilliland.pdf [dost!p: 07.07.2017], s.'81.
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Autorki zastanawiaj! si" równie# nad charakterystyk! rosn!cego w si$" 
ruchu archiwów spo$ecznych w wielu krajach, w tym nad powodami ich 
powstawania; w%ród nich wymieniaj! ograniczenia archiwów o&cjalnych 
i cz"ste poczucie w%ród spo$eczno%ci tworz!cych archiwa spo$eczne, #e ich 
do%wiadczenia, to#samo%' i spojrzenie na %wiat nie s! odpowiednio udoku-
mentowane przez o&cjalne materia$y. W Australii tego typu dzia$alno%ci! 
zwi!zan! z „odzyskiwaniem” swojej historii zajmuj! si" spo$eczno%ci tubyl-
ców, w Stanach Zjednoczonych cz"sto s! to spo$eczno%ci etniczne, rasowe 
i LGBT+36(– podobnie jak w Wielkiej Brytanii, gdzie wa#ne miejsce zajmuj! 
dodatkowo ruchy robotnicze. Gilliland i McKemmish zwracaj! uwag" na 
ró#nice dziel!ce archiwa spo$eczne i „tradycyjne”(– inne typy gromadzo-
nych materia$ów (w tych pierwszych równie# opowie%ci i muzealia); inne 
zasoby( – &zyczne i &nansowe; inne rodzaje ekspertów (nie profesjonalni 
archiwi%ci tylko seniorzy, weterani i lokalni historycy); skupienie si" na 
obecnych potrzebach spo$eczno%ci, a nie na wieczystym przechowywaniu 
archiwum37.

Sarah Welland, w swojej pracy o archiwach spo$ecznych w Nowej Ze-
landii, krótko i ciekawie przedstawia cztery de&niuj!ce cechy archiwów spo-
$ecznych na podstawie literatury przedmiotu:

Po pierwsze, archiwa spo$eczne maj! aktywne wsparcie i wspó$udzia$ ze 
strony samode&niuj!cej si" spo$eczno%ci […]. Po(drugie, archiwa spo$ecz-
ne to miejsca (&zyczne lub jakiekolwiek inne), które po%wiadczaj! i zapew-
niaj! dost"p do pami"ci spo$eczno%ci i opowie%ci, które mo#na z niej utwo-
rzy' […]. Po(trzecie, archiwa spo$eczne przechowuj! nie tylko archiwa, ale 
równie# ca$y wachlarz obiektów nie uwa#anych tradycyjnie za archiwalne 

36 W ksi!#ce tej, w celu okre%lenia osób nieheteronormatywnych, u#ywam akro-
nimu LGBT+, który, w t$umaczeniu, odnosi si" do lesbijek, gejów, osób biseksualnych, 
transseksualnych/transgenderycznych oraz innych nieheteronormatywnych. Jest to 
skrócona forma bardziej inkluzywnego akronimu LGBTTITSQ („lesbians, gay men, 
bisexuals, transgendered, transsexual, intersexed, two-spirited, and questioning individu-
als”(– lesbijki, geje, biseksuali%ci, osoby transgenderyczne, transseksualne, interseksu-
alne, osoby two-spirit, osoby kwestionuj!ce swoj! seksualno%' i/lub p$e'; M.(Barriault, 
R.(She)eld, Note from the guest editors, „Archivaria”, nr(68, 2009, s.(120); What is LGB-
TQ?, https://gaycenter.org/about/lgbtq/#questioning [dost"p: 7.07.2019].

37 Tam#e. 
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[…]. Po! czwarte, archiwa spo"eczne cz#sto dzia"aj$ bez bezpo%redniego 
nadzoru i/lub &nansowania ze strony pa'stwa […]38.

W 2015!r. opublikowano Encyklopedi! archiwistyki pod redakcj$ Lucia-
ny Duranti i Patricii C. Franks, w której znalaz"o si# równie( krótkie has"o 
community archives, autorstwa wspominanego wcze%niej Brytyjczyka, An-
drew Flinna. Nie podaje on %cis"ej de&nicji archiwów spo"ecznych, wskazuje 
jednak na p"ynno%) rozumienia tego terminu oraz trudn$ do uj#cia ró(no-
rodno%) inicjatyw nazywanych archiwami spo"ecznymi. Zaznacza równie(, 
(e termin ten od lat stwarza badaczom problemy i podwa(ane s$ oba jego 
sk"adniki, zyska" on jednak uznanie i jest cz#sto stosowany39.

Warta wspomnienia jest równie( jedna z najnowszych de&nicji archi-
wum spo"ecznego, stworzona przez Vladana Vukli*a i Anne Gilliland w ra-
mach tekstu dotycz$cego aktywizmu archiwalnego (ang. archival activism):

Istotn$ form$ archiwalnego aktywizmu jest to, co cz#sto nazywa si# „archi-
wami spo"ecznymi” lub „prowadzonymi przez spo"eczno%ci” [community 
or community-led archives]. Te tak zwane „niezale(ne” dzia"ania archiwal-
ne nie zosta"y stworzone przez pa'stwowe, korporacyjne czy inne „main-
streamowe” w"adze lub ich przedstawicieli, lecz powstaj$ oddolnie dzi#ki 
tym, którzy samoidenty&kuj$ si# jako „spo"eczno%)” ze wzgl#du na klas#, 
ras#, pochodzenie etniczne, p"e), preferencje seksualne, miejscowo%), po-
gl$dy spo"eczne i/lub polityczne, status itd.40

38 S. Welland, "e role, impact and development of community archives in New Zea-
land. A research paper, 2015, https://repository.openpolytechnic.ac.nz/bitstream/han-
dle/11072/1752/+e%20role,%20impact%20and%20development%20of%20commu-
nity%20archives%20in%20New%20Zealand.pdf?sequence=3 [dost#p: 07.07.2017], s.!7. 

39 A. Flinn, Community archives, [w:] Encyclopedia of Archival Science, red. L.!Du-
ranti, P. C. Franks, Lanham 2015, s.!145,148. 

40 V. Vukli*, A.!Gilliland, Archival activism. Emerging forms, local applications, [w:] 
Archives in the Service of People#– People in the Service of Archives. Proceedings of the 
Alma Mater Europaea 4th International Scienti$c Conference: All About People: Society 
and Science for Integrated Care of People, red. B.!Filej, Maribor 2016, http://almamater.si/
upload/user&les/&les/zborniki%20konf%202016/Konferenca_zbornik_arhivisti_WEB.
pdf [dost#p: 07.07.2017], s.!18. 
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Autorzy zwracaj! uwag" na fakt, #e archiwa spo$eczne cz"sto powstaj! 
jako reakcja na pora#k" archiwów o%cjalnych, które nie by$y w stanie zado-
walaj!co udokumentowa& danej spo$eczno'ci lub zapewni& jej odpowied-
niego dost"pu do ju# posiadanych dokumentów; ostrzegaj! tak#e przed 
mo#liwo'ci! autocelebracji i romantyzacji narracji historycznej stworzonej 
przez archiwa spo$eczne41.

Przytaczanie zagranicznych de%nicji chcia$abym zako(czy& przyk$a-
dem brytyjskiej Community Archives and Heritage Group, która, podobnie 
jak nasz rodzimy O'rodek KARTA, zapewnia platform" komunikacji dla 
oddolnych inicjatyw dokumentacyjnych. Zak$adka na stronie internetowej 
CAHG, po'wi"cona de%niowaniu archiwum spo$ecznego, zawiera nast"pu-
j!ce stwierdzenia: 

De%nicja „archiwum spo$ecznego” jest przedmiotem dyskusji. Mówi!c 
ogólnie, my'li si" o pewnych projektach jako o archiwach spo$ecznych 
z jednego z tych powodów:

1.  Tematyk! zasobu jest pewna spo$eczno'&. Klasycznym przyk$adem 
jest grupa osób mieszkaj!cych w jednej miejscowo'ci, ale istniej! 
równie# „wspólnoty zainteresowa(/interesu”, jak osoby pracuj!ce 
w pewnym konkretnym zawodzie.

2.  W proces tworzenia zasobu zaanga#owana by$a spo$eczno'&. Typo-
wo oznacza to, #e g$ówn! rol" odgrywali wolontariusze, niekiedy 
rami" w rami" z profesjonalnymi archiwistami42. 

Jednocze'nie strona CAHG jest otwarta na wszelkie inicjatywy, które 
uwa#aj! siebie za archiwa spo$eczne; jedynym zastrze#eniem stawianym 
przez autorów strony jest posiadanie przez dan! inicjatyw" jakiego' zbioru, 
który powinien zawiera&: 

41 Tam#e, s.)19. 
42 J. Latimer, What is a community archive? De!nition of a community archive used 

on this site, 2016, http://www.communityarchives.org.uk/content/about/what-is-a-
community-archive [dost"p: 26.08.2017].
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!ród"a pierwotne, jak fotogra#e, dokumenty, historie mówione etc. (a nie 
tylko artyku"y czy eseje na ich temat). Zbiór ten mo$e by% #zyczny albo 
cyfrowy&– albo i taki, i taki43. 

Tak, w skrócie, przedstawiaj' si( wysi"ki zagranicznych (angloj(zycz-
nych) autorów (i praktyków), d'$'ce do wykonania trudnego zadania zde-
#niowania terminu „archiwum spo"eczne”, w angielskiej wersji: community 
archive. Warto jednak zwróci% uwag( na pewn' rozbie$no)% w t"umaczeniu: 
community archive dos"ownie oznacza raczej „archiwum spo"eczno)cio-
we”&– w wielu przytoczonych de#nicjach to w"a)nie spo"eczno)% (szeroko 
de#niowana) staje na pierwszym miejscu. Przedstawiony powy$ej przegl'd 
de#nicji tego terminu musi by% jednak postrzegany przez pryzmat, z jednej 
strony, jego wybiórczo)ci (warto by"oby zapozna% si( z de#nicjami podob-
nego zjawiska, pochodz'cymi np.&z Ba"kanów, Europy Wschodniej, Ame-
ryki Po"udniowej itd.); z drugiej strony trzeba podkre)li%, $e na rozumie-
nie tego terminu wp"ywa sam kszta"t oddolnych dzia"a* archiwistycznych 
w krajach, z których pochodz' cytowani autorzy (Wielka Brytania, Stany 
Zjednoczone, Nowa Zelandia). Na& kszta"t tego zjawiska z kolei wp"ywa 
równie$ obecny stan tych spo"ecze*stw. Wielka Brytania i USA to kraje 
wielokulturowe i multietniczne, w których du$y procent mieszka*ców to 
imigranci lub ich potomkowie; Nowa Zelandia z kolei to pa*stwo wyspiar-
skie, miejsce wci'$ rozliczaj'ce si( z kolonialn' przesz"o)ci', a jednocze)nie 
zamieszkiwane zarówno przez potomków kolonistów, jak i autochtonów. 
Ponadto w krajach tych pr($nie dzia"aj' ruchy emancypacyjne zwi'zane 
z mniejszo)ciami seksualnymi czy dyskryminacj' rasow'; je)li we!miemy 
pod uwag( równie$ dwudziestowieczny brytyjski ruch robotniczy i ruch hi-
story-from-below oraz odmienne tradycje historiogra#czne, to oka$e si(, $e 
zarówno kszta"t oddolnych dzia"a* dokumentacyjnych w tych krajach (na 
którego opisanie nie by"o tu miejsca)44, jak i de#nicje archiwum spo"eczne-
go nie mog' by% tak po prostu porównane do sytuacji w Polsce i polskich 

43 Tam$e. 
44 Patrz: Archiwa spo!eczne. Modele wspó!pracy z pa"stwem, red. K.& Zi(tal, War-

szawa 2015, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa%20spoleczne.%20Mode-
le%20wspolpracy%20z%20panstwem.pdf [dost(p: 14.08.2017]. 
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„prób terminologicznych”. Nie jest to jednak za!amywanie r"k, a raczej we-
zwanie do bada# o zasi$gu mi$dzynarodowym.

Polskie tradycje badania, a tak%e de&niowania archiwów spo!ecznych 
nie s" d!ugie. Mimo to w literaturze pojawi!o si$ ju% wiele prób uj$cia w ramy 
terminologiczne tego zagadnienia. Sam termin obecny jest w Polsce od lat45, 
cho' próby naukowego zde&niowania go licz" sobie mniej ni% dekad$.

Jednym z pierwszych artyku!ów podejmuj"cych prób$ zde&niowania 
terminu „archiwum spo!eczne” jest tekst Tomasza Czarnoty z 2011(r. Autor 
zauwa%a w nim problemy, z jakimi spotyka si$ de&niowanie archiwów spo-
!ecznych (oraz spo!ecznych o)rodków dokumentacyjnych), jednak decydu-
je si$ u%ywa' tego terminu, jako %e jest on ju% w polskiej rzeczywisto)ci do-
brze zadomowiony i konsekwentnie u%ywany od lat dziewi$'dziesi"tych46.

Czarnota nie podaje zwi$z!ej de&nicji archiwum spo!ecznego, ale ze-
staw cech charakterystycznych dla tego typu inicjatyw. Archiwa spo!eczne 
s" wi$c instytucjami pami$ci, które „intencjonalnie i z regu!y od pocz"tku 
dzia!aj" na rzecz obejmowania opiek" wytworów odr$bnych ni% one same 
podmiotów(– osób &zycznych, ale te% i prawnych, dzia!aj"cych w tzw.(trze-
cim sektorze”; autor spod de&nicji wy!"cza równie% „podmioty, które spra-
wuj" piecz$ wy!"cznie nad jednym(– nie w!asnym wszak%e (zak!adowym)(– 
archiwum”47. Czarnota zwraca uwag$ na fakt, %e archiwum spo!eczne ma 
intencj$ przechowywania materia!ów d!ugotrwale, a dzia!alno)' archiwi-
styczna musi by' w nich na pierwszym miejscu:

[…] odnosz$ si$ do tworów prawnych, których, je)li nie wy!"czn", to 
w ka%dym razie podstawow" lub wiod"c", form" dzia!alno)ci jest groma-
dzenie, d!ugotrwa!e (wieczyste?) przechowywanie, opracowanie i udost$p-
nianie cudzych dokumentów( – wytworzonych przez podmioty inne ni% 
one same. Tym samym nie odnosz$ si$ do archiwów organizacji, których 
racj" bytu jest dzia!alno)' spo!eczna, polityczna, kulturalna, zwi"zkowa 
czy artystyczna, a tak%e biznesowa, za) gromadzenie, przechowywanie 

45 Z. Gluza, Archiwa spo!eczne, „Karta”, nr(36, 2002, s.(140–142.
46 T. Czarnota, Komu s" potrzebne spo!eczne archiwa?, „Archiwista Polski”, nr( 4 

(64), 2011, s.(15*16. 
47 Tam%e, s.(15. 
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i udost!pnianie (zw"aszcza osobom z zewn#trz) swojej dokumentacji jest 
z punktu widzenia ich zasadniczych celów uboczne48. 

Autor za cech! de$niuj#c# archiwum spo"eczne przyjmuje równie% jego 
otwarto&' (udost!pnianie zasobu bez specjalnych zezwole( od kierownic-
twa archiwum) i s"u%enie ca"emu spo"ecze(stwu, a nie jednej organizacji lub 
w#skiemu tylko &rodowisku49.

Kamieniem milowym w de$niowaniu archiwów spo"ecznych sta"y si! 
dzia"ania Fundacji O&rodka KARTA, zwi#zane z projektem „Archiwa spo-
"eczne w Polsce”, realizowanym w 2012)r. Jego za"o%eniem by"o m.in.)stwo-
rzenie bazy archiwów spo"ecznych, co wymaga"o skonstruowania de$nicji 
tego terminu. Zosta"a ona opublikowana na stronie www.archiwa.org, ale 
równie% w przygotowanym przez KART* podr!czniku archiwistyki spo-
"ecznej:

Archiwum spo"eczne prowadzone jest przez: organizacj! pozarz#dow# 
(w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy O dzia"alno&ci po%ytku publicznego 
i o wolontariacie) lub powstaje przy jednostce samorz#du terytorialnego 
w efekcie celowej aktywno&ci obywatelskiej. Archiwum gromadzi, prze-
chowuje, opracowuje (w celu udost!pniania) materia"y dokumentowe, 
ikonogra$czne lub audiowizualne. Dokumentacja ta tworzy niepa(stwowy 
zasób archiwalny50.

KARTA podkre&la wi!c oddolno&' inicjatywy stworzenia archi-
wum spo"ecznego, jednocze&nie oddaj#c je w r!ce wy"#cznie organizacji 

48 Tam%e. 
49 Tam%e, s.)16. 
50 K. Zi!tal, Wst!p [w:] Archiwistyka spo"eczna, s.) 9; De#nicja archiwum spo"ecz-

nego, http://archiwa.org/as_de$nicja.php [dost!p: 28.07.2017]. Co) ciekawe, we wnio-
sku o do$nansowanie projektu, z"o%onym w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, 
ostatnie zdanie brzmia"o: „Dokumentacja ta, tworzona poza strukturami pa(stwa, 
przynale%y do narodowego zasobu archiwalnego”; Wniosek [Fundacji O$rodka KARTA] 
o do#nansowanie zadania w ramach Programu Archiwistyka Spo"eczna. „Archiwa spo-
"eczne w Polsce: ewidencja, edukacja, promocja”, dokument otrzymany od Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego w ramach dost!pu do informacji publicznej, 2012, Archi-
wum prywatne MWD.
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pozarz!dowych i samorz!du (wykluczaj!c np." osoby prywatne, zwi!zki 
zawodowe i partie polityczne, przedsi#biorstwa prywatne itd.); podkre$la 
równie% fakt, %e archiwa spo&eczne tworz! niepa'stwowy zasób archiwal-
ny" – a wi#c wspó&tworz! narodowy zasób archiwalny51. W dalszej cz#$ci 
wst#pu do podr#cznika Katarzyna Zi#tal podkre$la, %e wy&!czenie z de(nicji 
samorz!du lokalnego spowodowa&oby wykluczenie z grona archiwów spo-
&ecznych Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, powo&ywanych z udzia-
&em KARTY przy gminnych bibliotekach52. Autorka uzasadnia równie% wy-
&!czenie z de(nicji osób prywatnych:

Prywatne zbiory kolekcjonerskie nie mieszcz! si# w de(nicji AS-ów, cz#sto 
nie s! bezp&atnie udost#pnianie, po $mierci ich twórcy najcz#$ciej dzie-
dziczy je rodzina kolekcjonera. Mog! jednak przekszta&ci) si# w kolekcj# 
w ramach ruchu archiwistyki spo&ecznej53.

Ale po chwili dodaje:

Równie% Archiwum Jerzego Turowicza, obecnie niepodlegaj!ce %adnej 
organizacji, prowadzone przez wnuka redaktora naczelnego „Tygodnika 
Powszechnego”, jest archiwum spo&ecznym"– prowadzone z my$l! o udo-
st#pnianiu zbiorów, katalogowane i digitalizowane54.

Zi#tal zdaje sobie spraw# z trudno$ci w de(niowaniu archiwów spo&ecz-
nych; stwierdza, %e nie mo%na tego robi) wy&!cznie na podstawie statusu 
prawnego w&a$ciciela zasobów:

Mo%na wskaza) te archiwa, które na pewno s! spo&eczne, a tak%e te, któ-
re na pewno nimi nie s!, ale istnieje wiele przypadków mniej oczywi-
stych. AS-y to archiwa nietypowe, szukaj! swojego miejsca w organiza-
cjach pozarz!dowych, ale i otwartych na potrzeby spo&eczne instytucjach 

51 Patrz: przyp. 46. 
52 K. Zi#tal, Wst!p, [w:] Archiwistyka spo"eczna, s."9. 
53 Tam%e.
54 Tam%e, s."10.
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samorz!dowych. Brak "nansowania bud#etowego nie mo#e by$ wi%c kry-
terium decyduj!cym55.

Autorka podkre&la równie#, #e zdarza si%, i# takie archiwum z powodu 
czasowych trudno&ci nie jest w stanie udost%pnia$ swoich zasobów lub robi 
to tylko okazyjnie, np.'w ramach wystaw archiwalnych'– nie jest to powo-
dem wykluczenia go z grupy archiwów spo(ecznych, istotna jest bowiem 
„wola szerokiego i bezp(atnego udost%pnienia materia(ów archiwalnych”56. 
Podkre&la równie#, #e archiwa spo(eczne cz%sto wcale nie nazywaj! siebie 
s(owem „archiwum”, ale np.'„muzeum”, a tak#e, #e (!cz! one cechy instytucji 
sektora GLAM (ang. galleries, libraries, archives, museums'– galerie, biblio-
teki, archiwa, muzea)57. 

Ko)cz!c de"nicyjne rozwa#ania, Zi%tal pisze o najwa#niejszej cesze ar-
chiwów spo(ecznych'– czyli spo(ecznej w nich partycypacji'– a tak#e p(yn-
no&ci granicy prywatne*publiczne:

Oprócz &cis(ego de"niowania, w przypadku archiwów spo(ecznych, istot-
ne jest przede wszystkim to, co wyczuwamy intuicyjnie, co niekoniecznie 
da si% zmie&ci$ w ramach de"nicji. Wydaje si%, #e podstawowym wyró#ni-
kiem archiwum spo(ecznego powinna by$ partycypacja, czyli wspó(uczest-
niczenie spo(ecze)stwa w tworzeniu tego zasobu na ka#dym z etapów 
dzia(alno&ci'– i w trakcie gromadzenia, i opracowania. Czasem zaciera si% 
granica mi%dzy odbiorcami a twórcami archiwum'– czytelnicy staj! si% wo-
lontariuszami, pomagaj! opracowywa$ zbiory. Cech! wyró#niaj!c! archi-
wa spo(eczne jest cz%sto p(ynna granica mi%dzy tym, co publiczne, a tym 
co prywatne: bywa, #e AS-y maj! problem z okre&leniem statusu swoich 
zbiorów'– na przyk(ad, gdy archiwum sk(ada si% z rozproszonych kolekcji 
prywatnych cz(onków stowarzyszenia, ale udost%pnianych publicznie, do 
celów edukacyjnych, wystawienniczych, badawczych. Nieuchwytny jest 
wi%c cz%sto moment, kiedy prywatne przechodzi w publiczne58.

55 Tam#e.
56 Tam#e.
57 Tam#e.
58 Tam#e, s.'11.
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Nieomal jednocze!nie z tymi próbami (Czarnoty i Zi"tal# – O!rodka 
KARTA) zde$niowania oddolnego dokumentowania, w lokalnym czasopi-
!mie archiwistycznym pojawi% si" artyku% Alicji Jab%o&skiej, w którym „tak 
zwane archiwa spo%eczne”, s' to spu!cizny archiwalne i kolekcje prywatne 
(sic!)59. Jest to ca%kiem inne pojmowanie tego terminu, w polskiej literaturze 
archiwistycznej chyba bez precedensu. 

W 2013# r. na %amach „Archiwisty Polskiego” ukaza% si" mój artyku%, 
w którym de$nicja archiwów spo%ecznych pochodzi z obronionej przeze 
mnie, w#roku poprzednim, pracy licencjackiej; oto jej tre!(:

Archiwa spo%eczne s' to instytucje pami"ci, gromadz'ce )ród%a (najcz"!-
ciej do zadanego tematu) nieb"d'ce wytworem ich dysponenta, który to 
dysponent jednocze!nie nie jest jednostk' o charakterze pa&stwowym 
(nadzorowan' przez struktury pa&stwowe), samorz'dowym (nadzoro-
wan' przez struktury samorz'dowe), b'd) komercyjnym (której celem 
istnienia jest czerpanie zysków z gromadzenia dokumentacji, jak to jest 
w przypadku $rm przechowalniczych). Archiwum spo%eczne mo*e by( za-
tem prowadzone przez jednostki trzeciego sektora (tj. fundacje i stowarzy-
szenia), jak równie* osoby $zyczne czy partie polityczne, a w teorii równie* 
tak*e przedsi"biorstwa prywatne. 

Istot' archiwów spo%ecznych s' wi"c dwie cechy: 
1.  Niepa&stwowo!(; oddolna (spo%eczna w%a!nie) inicjatywa. 
2.  Gromadzenie dokumentacji „obcej”#– nieb"d'cej wytworem danej 

instytucji czy osoby, a jedynie przez ni' zebranej (co odró*nia archi-
wa spo%eczne od archiwów bie*'cych, np.#stowarzysze& i fundacji 
czy archiwów prywatnych i rodzinnych). 

Jednocze!nie nie zgadzam si" ze zdaniem Tomasza Czarnoty, wyra*onym 
przez niego w bodaj*e pierwszym polskim artykule dotycz'cym archiwów 
spo%ecznych, jakoby archiwum o wymienionych cechach nie by%o archi-
wum spo%ecznym, je*eli gromadzenie, przechowywanie i udost"pnianie 
zasobu jest jedynie celem ubocznym dzia%alno!ci dysponenta, a nie nad-
rz"dnym celem jego istnienia. Za# istotniejsz' cech" ni* umiejscowienie 
dokumentowania w hierarchii wa*no!ci dzia%alno!ci dysponenta uwa*am 

59 A. Jab%o&ska, Tak zwane archiwa spo!eczne w Archiwum Pa"stwowym w Szczeci-
nie, „Szczeci&ski Informator Archiwalny”, nr#21, 2012, s.#153–173.
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oddolno!" inicjatywy#– dana osoba lub grupa osób mog$a zaniecha" doku-
mentowania, a jednak si% go podj%$a60. 

W de&nicji tej zosta$a przede wszystkim podkre!lona oddolno!" i nie-
zale'no!" archiwów spo$ecznych (na zasadzie wykluczenia) oraz ich od-
mienno!" od archiwów organizacji spo$ecznych, tj.#ich archiwów w$asnych, 
nawet, je!li s( udost%pniane szeroko.

Równie' w 2013#r. kolejn( prób% de&niowania archiwów spo$ecznych 
podj($ Tomasz Czarnota:

Pod poj%ciem archiwów spo$ecznych rozumiem przybieraj(ce zazwyczaj 
formu$% prawn( fundacji lub stowarzyszenia inicjatywy spo$eczne, których 
celem jest gromadzenie, a tak'e opracowanie i udost%pnianie dokumenta-
cji historycznej. Nale'y te' do tego doda", 'e nie tworz( one sieci, a ramy 
czasowe ich dzia$ania odpowiadaj( trwaniu energii !rodowisk, które je po-
wo$a$y. W tym znaczeniu bywa te' u'ywane okre!lenie „spo$eczne o!rodki 
dokumentacyjne”, które wyró'niaj( si% tym, 'e realizuj(c dzia$alno!" archi-
waln(, nie podlegaj( nadzorowi pa)stwowej s$u'by archiwalnej61.

Autor wymienia fundacje i stowarzyszenia jako podmioty prowadz(-
ce archiwa spo$eczne; dodaj(c jednak s$owo „zazwyczaj”, zostawia furtk% 
i umo'liwia w$(czenie w ramy de&nicji równie' innego typu inicjatywy#– 
i to zgodnie z kszta$tem tej de&nicji#– inicjatywy spo$eczne, które zajmuj( 
si% „dokumentacj( historyczn(”. Czarnota podkre!la ich niezale'no!" (nie 
tworz( sieci) oraz efemeryczno!" i uto'samia termin „archiwum spo$eczne” 
z terminem „spo$eczne o!rodki dokumentacyjne”, odwo$uj(c si% do tekstu 

60 M. Wi!niewska, Postmodernizm a archiwa spo!eczne, „Archiwista Polski”, nr#70, 
2013, s.#27. Ta#sama de&nicja, z niewielkimi zmianami, s$u'y$a mi pó*niej równie' w in-
nych tekstach: ta', Archiwum jako miejsce pami"ci, „Archiwa#– Kancelarie#– Zbiory”, 
t.#4 (6), 2013, s.#142; ta', Funkcje archiwów spo!ecznych, [w:] Archiwa organizacji poza-
rz#dowych w Polsce, red. T.#Czarnota, M.#Konstankiewicz, Lublin+Warszawa 2015, s.#63 
(po dodaniu kolejnego wykluczenia w postaci nienadzorowania archiwum spo$ecznego 
przez instytucje ko!cielne). 

61 T. Czarnota, Problemy polskich archiwów spo!ecznych za granic#, [w:] Arkhivy 
Rossii i Pol’shi: istoriya, problemy i perspektivy razvitiya = Archiwa Rosji i Polski: historia, 
problemy i perspektywy rozwoju, red. L.#Mazur, J.#,osowski, Jekaterynburg 2013, http://
elar.urfu.ru/bitstream/10995/19625/1/arp-2013-11.pdf [dost%p: 28.07.2017], s.#145. 
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Katarzyny Minczykowskiej z 2003!r.62 Zaznacza równie", "e w nazwach tego 
typu inicjatyw rzadko wyst#puje s$owo „archiwum”63. 

 Ten sam!rok przyniós$ równie" publikacj# Katarzyny Zi#tal, dotycz%c% 
archiwów spo$ecznych przy bibliotekach. O poj#ciu archiwum spo$ecznego 
pisze ona tak:

Archiwum spo$eczne zostaje powo$ane przez jednego cz$owieka lub grup# 
ludzi w celu gromadzenia i udost#pniania starych fotogra&i, dokumentów 
"ycia spo$ecznego, relacji. To!oddolny ruch, s$u"%cy ocaleniu historii danej 
spo$eczno'ci, mniejszo'ci narodowej, spu'cizny artysty, dyscypliny sporto-
wej i wszelkich innych przejawów "ycia spo$ecznego lub prywatnego. Ty-
powe archiwum spo$eczne istnieje przy fundacji i stowarzyszeniu. 

 Czy wi#c takie oddolne archiwum mo"e zaistnie( przy strukturze sa-
morz%dowej lub pa)stwowej * przy bibliotece? Tak, poniewa" o spo$ecz-
nym charakterze archiwum 'wiadczy nie tylko rodzaj organizacji, przy 
której si# a&liuje, ale przede wszystkim to, w jaki sposób dzia$a. Zbiory 
pochodz% z zasobów spo$ecze)stwa, najcz#'ciej z prywatnych szu+ad, 
z rodzinnych kolekcji. Dotycz% wi#c w ma$ym stopniu historii instytucji 
i pa)stwowo'ci polskiej — ta grupa materia$ów jest zabezpieczana przez 
archiwa pa)stwowe. Spo$ecze)stwo partycypuje w tworzeniu archiwum 
i na etapie pozyskiwania, i na etapie opracowania zasobu. Cz#sto zaciera 
si# granica mi#dzy twórcami i odbiorcami archiwum: u"ytkownicy staj% si# 
wolontariuszami, pomagaj%c opisywa( zbiory64.

Zi#tal, podobnie jak powy"ej wspomniany Czarnota, stwierdza, "e ar-
chiwa spo$eczne istniej% zazwyczaj (typowo) przy fundacjach lub stowarzy-
szeniach; ponadto mog% je tworzy( zarówno jedna osoba, jak i grupa ludzi; 
gromadz% ró"norodnego typu materia$y na ró"ne tematy. Autorka uwa"a, 
"e archiwum spo$eczne nie jest de&niowane przez organizacje czy instytu-
cje, przy których istnieje, dlatego mo"e dzia$a( przy placówce pa)stwowej 

62 K. Minczykowska, Spo!eczne o"rodki dokumentacji dziejów konspiracji 1939#1945 
w Polsce, „Archiwista Polski”, nr!2 (30), 2003, s.!39–50.

63 T. Czarnota, Problemy polskich archiwów spo!ecznych, s.!145*146. 
64 K. Zi#tal, Jak biblioteka staje si$ archiwum spo!ecznym, „Biuletyn eBIB”, nr!3 (139), 

2013, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/60 [dost#p: 28.07.2017], s.!1.
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lub samorz!dowej, a jego istot! jest wspó"dzia"anie ze spo"ecze#stwem przy 
gromadzeniu zasobu, ale tak$e przy jego opracowaniu. 

Podobn! de%nicj& archiwum spo"ecznego, cho' uj&t! w bardziej opiso-
wej formie, zawar"a Katarzyna Zi&tal w tek(cie opublikowanym w 2014)r., 
w czwartym tomie serii Toru!skie Konfrontacje Archiwalne. Wymienia 
w nim nast&puj!ce cechy archiwów spo"ecznych: powstaj! oddolnie, w wy-
niku ruchu spo"ecznego i pasji, a nie odgórnie; najcz&(ciej istniej! w ra-
mach organizacji trzeciego sektora, ale równie$ przy instytucjach pa#stwo-
wych lub samorz!dowych (status organizacji jest spraw! drugorz&dn! 
w ich de%niowaniu); zasób dotyczy zw"aszcza historii lokalnej, sportu, $y-
cia artystycznego, mniejszo(ci narodowych, zawodów, $ycia spo"ecznego, 
prywatnego, codziennego)– a nie tzw.)wielkiej historii; istotna jest w nich 
partycypacja spo"eczna przy gromadzeniu i opracowaniu materia"ów; cel 
istnienia archiwum jest spo"eczny; cz&sto nie nazywaj! siebie „archiwum”, 
tylko „muzeum” lub „galeri!”; udost&pnianie jest podstawowym celem ar-
chiwum; niekiedy p"ynna jest w nich granica prywatne/publiczne. Jako $e 
archiwa spo"eczne de%niuje spo"eczny cel ich istnienia, Zi&tal stwierdza, $e 
za archiwum spo"eczne mo$e by' uznane równie$ archiwum w"asne organi-
zacji, o ile szeroko udost&pnia i popularyzuje swój zasób65. 

W przeciwie#stwie do autorów zagranicznych, Zi&tal uwa$a, $e typy 
gromadzonych przez archiwa spo"eczne materia"ów zasadniczo nie ró$ni! 
si& od tych gromadzonych przez archiwa pa#stwowe, inna jest jednak ich 
ilo(ciowa relacja) – w archiwach spo"ecznych bowiem dominuj! fotogra-
%e66. Autorka zastanawia si& równie$ nad „archiwalno(ci!” archiwów spo-
"ecznych; pisze:

Wiele z materia"ów b&d!cych w obszarze zainteresowa# AS, nie tra%"oby 
do AP. Cz&(' z nich, by' mo$e, nie stanowi narodowego zasobu archiwal-
nego. […] Trudno odró$ni' ten zasób od historycznego; zreszt! decyzja 

65 Ta$, Archiwa spo"eczne w Polsce, [w:] Toru!skie Konfrontacje Archiwalne, t.) 4: 
Nowa archiwistyka. Archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontek#cie kulturowym, 
red. W.)Chor!$yczewski, W.)Piasek, A.)Rosa, Toru# 2014, s.)72*73. 

66 Tam$e, s.)74.
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o przynale!no"ci zbioru do narodowego zasobu archiwalnego jest p#ynna 
i zmienia si$ w czasie67. 

I dalej:

Archiwum z zasady przechowuje swoje materia#y wieczy"cie. Problemem 
jest niekiedy efemeryczno"% AS-ów68.

Autorka wyra!a równie! pow&tpiewania co do mo!liwo"ci zbudowania 
stosownej terminologii opisuj&cej oddolne inicjatywy dokumentacyjne:

Archiwa spo#eczne chyba nigdy nie doczekaj& si$ de'nicji ujmuj&cej ca#o"% 
zjawiska. Bo i dziedzina ta jest !ywio#owa, p#ynna, wymykaj&ca si$ z ram 
de'nicji. W tej ró!norodno"ci ujawnia si$ warto"% archiwistyki spo#ecz-
nej69.

W tym samym zbiorze studiów ukaza# si$ równie! mój tekst, w którym 
zawar#am nast$puj&c&, krótk& de'nicj$ archiwów spo#ecznych:

[…] to powsta#e w ramach oddolnej inicjatywy archiwa o charakterze wie-
czystym (archiwa historyczne), które gromadz& materia#y obce i/lub pro-
wadz& dzia#alno"% dokumentacyjn& pod pewnym k&tem, tj.( na wybrany 
wcze"niej temat, do wybranej problematyki70.

De'nicja ta nie stosuje ju! wyklucze), ale podkre"la cechy archiwów 
spo#ecznych: oddolno"%, „archiwalno"%”(– tj.(intencj$ wieczystego zachowa-
nia materia#ów, tematyczno"% zasobu oraz odmienno"% od archiwum bie!&-
cego (gromadzenie i wywo#ywanie materia#ów obcych).

W 2014( r. opublikowano równie! kolejny artyku# Tomasza Czarnoty, 
podejmuj&cy zadanie scharakteryzowania archiwów spo#ecznych:

67 Tam!e. 
68 Tam!e, s.(75.
69 Tam!e, s.(76. 
70 M. Wi"niewska, Archiwum spo!eczne"– archiwum emocji, [w:] Toru#skie Konfron-

tacje Archiwane, t.(4, s.(78. 
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[…] i to stanowi istot! owych o"rodków#– archiwa spo$eczne maj% to do 
siebie, i& powstaj% w efekcie celowej (dodam te&, &e spontanicznej i nie-
nadzorowanej przez organy w$adzy publicznej) aktywno"ci obywatelskiej. 
Ta#ma cz!sto charakter nieformalny, cho' w"ród tych ostatnich s% stowa-
rzyszenia i fundacje, a niektóre dzia$aj% przy ró&nych instytucjach, tj.#bi-
blioteki i domy kultury, a nawet przy urz!dach71.

Mo&na jednak mie' w%tpliwo"ci co do tego, czy wspomniany przez au-
tora na pocz%tku brak nadzoru ze strony w$adzy publicznej mo&e i"' w pa-
rze z a(liacj% archiwum spo$ecznego przy organach samorz%dowych lub 
nawet urz!dach.

Dalej Czarnota stwierdza, &e archiwa spo$eczne stanowi% sk$adowe nie-
pa)stwowego zasobu archiwalnego, zarówno ewidencjonowanego, jak i nie-
ewidencjonowanego i mog% je tworzy' równie& osoby (zyczne i podmioty 
gospodarcze 

[…] zainteresowane nie tylko dokumentowaniem w$asnej dzia$alno"ci, 
lecz równie& histori% i tradycj% otoczenia, w którym funkcjonuj%. Celem 
tego mo&e by' m.in.#ukazanie owemu otoczeniu ich spo$ecznie wra&liwego 
oblicza oraz demonstrowanie ich d$ugotrwa$ych zwi%zków z okre"lonym 
terenem i jego mieszka)cami72.

Wed$ug Czarnoty tego typu archiwa mo&na nazwa' archiwami spo$ecz-
nymi, je"li przede wszystkim maj% charakter spo$eczny:

[…] archiwa spo$eczne powstaj% bezpo"rednio dzi!ki spo$ecze)stwu, ich 
zasób traktuje g$ównie o spo$ecze)stwie (a nie o w$adzy) i temu& spo$e-
cze)stwu s$u&y on przede wszystkim73.

71 T. Czarnota, O archiwach spo!ecznych i ich znaczeniu dla polskiego dziedzictwa 
narodowego oraz to"samo#ci lokalnej, „Archiwa#– Kancelarie#– Zbiory”, t.#5 (7), 2014, 
s.#127. 

72 Tam&e. 
73 Tam&e, s.#128. 
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W 2014!r. opublikowano tak"e artyku# Katarzyny Zi$tal pt. KARTA i ar-
chiwa spo!eczne74. Autorka stwierdza w nim, "e:

[…] poj$cie „archiwum spo#eczne” dopiero szuka swojego miejsca w prze-
strzeni publicznej, nie jest oczywiste nawet dla podmiotów tworz%cych ten 
ruch. AS-y trudno podda& de'nicji, poniewa" dotycz% dzia#a( na po#y nie-
formalnych, oparte s% na "ywiole spo#ecznym, który realizuje si$ zarówno 
w ca#kowicie spontanicznie i oddolnie podejmowanych przedsi$wzi$ciach, 
jak i w profesjonalnie zorganizowanych instytucjach75.

Nast$pnie Zi$tal wymienia podmioty prowadz%ce (lub mog%ce prowa-
dzi&) archiwa spo#eczne: organizacje trzeciego sektora, samorz%d lokalny, 
grupy nieformalne, instytucje pa(stwowe, zak#ady pracy, dru"yny pi#kar-
skie, cechy, przemys#; po raz kolejny autorka podkre)la jednak, "e status or-
ganizacji jest spraw% drugorz$dn%, a istotna jest pasja (która „le"y u *róde# 
ka"dego archiwum spo#ecznego”), aktywne pozyskiwanie zbiorów i party-
cypacja spo#eczna76.

W dalszej kolejno)ci Zi$tal zajmuje si$ statusem dzia#a( archiwistycz-
nych w ramach podmiotu prowadz%cego archiwum spo#eczne:

Prowadzenie archiwum bywa podstawow% dzia#alno)ci% organizacji, cz$)- 
ciej jednak stanowi tylko jeden z jej elementów, jest efektem innych dzia#a( 
lub te" ich pocz%tkiem77.

Opisuje równie" powody tworzenia archiwów spo#ecznych:

74 K. Zi$tal, KARTA i archiwa spo!eczne, „Biuletyn eBIB”, nr! 6 (151), 2014, 
s.! 1–6, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Ebib%20KASia%20Zietal.pdf [dost$p: 
15.08.2017]. Artyku# jest rozszerzon% i uaktualnion% wersj% innego tekstu, który z tego 
powodu nie zosta# w tym zestawieniu przytoczony: K.! Zi$tal, Ustanowienie AS-ów, 
„Karta”, nr! 75, 2013, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/katarzynazietal.pdf [do-
st$p: 15.08.2017], s.!138–142.

75 K. Zi$tal, KARTA i archiwa spo!eczne, s.!3. 
76 Tam"e. 
77 Tam"e, s.!4. 
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Motywacje do podj!cia pracy nad gromadzeniem zasobu s" ró#ne, tak 
jak zró#nicowane jest $rodowisko AS-ów. Cel przy$wieca twórcom od 
pocz"tku lub pojawia si! w trakcie prowadzenia innej dzia%alno$ci, 
w miar! u$wiadamiania sobie warto$ci, a jednocze$nie ulotno$ci prywat-
nych &róde% historycznych. Pocz"tkiem AS-a bywa wystawa lub publi-
kacja, po której rodzi si! pytanie, co dalej ze zgromadzonym zasobem78. 

Zi!tal podkre$la w swoim artykule przywo%ywane wcze$niej cechy ar-
chiwów spo%ecznych: ich podstawowym celem jest udost!pnianie zebra-
nych materia%ów (co odró#nia je od inicjatyw kolekcjonerskich)79, a dzia-
%aj" dla spo%ecze'stwa i w jego imieniu80.

Interesuj"c" de(nicj! archiwum spo%ecznego (opublikowan" 
w 2015)r.) stworzy% Waldemar Chor"#yczewski. Wed%ug niego:

Dyskusje na temat tego, co to s" archiwa spo%eczne czas uci"* i uzna*, #e 
archiwum spo%eczne to zasób archiwalny stanowi"cy w%asno$* instytucji 
#ycia publicznego (partii, stowarzyszenia, fundacji), która posiada archi-
walia wytworzone przez siebie, ale te# mog"ca (i zwykle w jakim$ zakre-
sie to czyni"ca) gromadzi* archiwalia obcych wytwórców, odpowiadaj"-
ce pro(lowi jej w%asnej dzia%alno$ci. W skrajnym przypadku mo#e to by* 
instytucja #ycia publicznego, powo%ana w%a$nie w celu gromadzenia tych 
materia%ów obcych, dokumentuj"cych fragment rzeczywisto$ci uznany 
przez instytucj! #ycia publicznego za wart udokumentowania, bo zanie-
dbany przez dot"d istniej"ce archiwa, czy to publiczne, czy spo%eczne81.

W de(nicji tej przynajmniej dwie rzeczy s" niespotykane. Po)pierw-
sze, autor bezprecedensowo wzywa do zako'czenia dyskusji na temat de-
(niowania archiwów spo%ecznych)– w przeciwie'stwie do innych pisz"-
cych o tym autorów, którzy + podejmuj"c kolejne próby + raczej nawo%uj" 
do u$ci$lenia aparatu poj!ciowego. Po) drugie, Chor"#yczewski de(niu-
je archiwum spo%eczne jako pewien rodzaj zasobu archiwalnego)– a nie 
jako jakiego$ rodzaju podmiot, inicjatyw!, instytucj! czy organizacj!. 

78 Tam#e. 
79 Tam#e, s.)5. 
80 Tam#e, s.)2. 
81 W. Chor"#yczewski, Archiwa spo!eczne jako fenomen kulturowy, s.)21. 
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Pos!uguje si" wi"c innym, ni# pozostali autorzy, uj"ciem archiwum$ – 
jako zbioru informacyjnego, a nie jako archiwum-instytucji/podmiotu82. 
W takim rozumieniu archiwum spo!eczne mo#e by%, wed!ug Chor&#y-
czewskiego, w!asno'ci& wy!&cznie „instytucji #ycia publicznego”. W'ród 
nich autor wymienia fundacje, stowarzyszenia i partie (polityczne?), cho% 
okre'lenie „#ycie publiczne” mo#e sugerowa% du#o szerszy kr&g instytucji 
ni# te pozarz&dowe. Poza de(nicj& pozostaj& wszelkie inicjatywy niesfor-
malizowane. Archiwum spo!eczne ma, w zgodzie ze wspomnian& de(ni-
cj&, posiada% zarówno archiwalia wytworzone przez tworz&c& je instytu-
cj", jak i inne podmioty o podobnym pro(lu dzia!alno'ci. 

W drugiej cz"'ci de(nicji Chor&#yczewski u#ywa poj"cia archiwum 
jako podmiotu/instytucji, a nie zbioru informacyjnego, przybli#aj&c ro-
zumienie archiwum spo!ecznego do tego prezentowanego przez innych 
autorów (nazywa to jednak „skrajnym przypadkiem”). Archiwum spo-
!eczne jest wed!ug autora instytucj& #ycia publicznego, powo!an& w celu 
gromadzenia materia!ów wytworzonych przez kogo' innego, materia!ów 
obcych, wybranych ze wzgl"du na dokumentowanie fragmentu rzeczywi-
sto'ci, uznanego przez to archiwum za wart dokumentowania, ale zanie-
dbany przez inne archiwa (publiczne i spo!eczne). 

W 2015$r. w angielskoj"zycznym tek'cie de(niowa!am archiwa spo-
!eczne, w t!umaczeniu na j"zyk polski, jako 

archiwa historyczne (przechowuj&ce wieczy'cie), utworzone oddolnie, 
które gromadz& swoje w!asne i/lub obce materia!y archiwalne w celu za-
pewnienia im publicznego dost"pu dla dobra ogó!u83.

Natomiast w$roku 2016 w artykule w „Archiwi'cie Polskim” przyto-
czy!am nast"puj&c& de(nicj":

82 Patrz: Archiwum, [w:] Polski s!ownik archiwalny, red. W.$Maciejewska, Warszawa 
1974. 

83 M. Wi'niewska, Digital community archives, s.$222. 
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archiwa historyczne (czyli przechowuj!ce swój zasób wieczy"cie) powsta#e 
oddolnie i najcz$"ciej prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia, ale tak-
%e przez osoby prywatne i grupy niesformalizowane84.

W obu de&nicjach zwróci#am uwag$ na fakt, %e archiwa spo#eczne s! ar-
chiwami historycznymi, przechowuj!cymi wieczy"cie materia#y archiwalne. 
W pierwszej z nich zawar#am jednak przekonanie o nadrz$dnym celu udo-
st$pniania zasobu archiwalnego (a tym samym wy#!czy#am te inicjatywy, 
które swoich materia#ów udost$pnia' nie chc! lub nie mog!) oraz o spo-
#ecznym celu dzia#alno"ci (dla dobra ogó#u). Druga z de&nicji natomiast 
wymienia podmioty prowadz!ce archiwa spo#eczne, w"ród których nie zna-
laz#y si$ np.(instytucje samorz!dowe czy pa)stwowe. 

Obecnie O"rodek KARTA, w ramach sieciowania archiwów spo#ecz-
nych i prowadzenia ich bazy, proponuje nast$puj!c! de&nicj$:

Archiwum spo#eczne powstaje w efekcie celowej oddolnej dzia#alno"ci 
obywatelskiej. Jego g#ówn! misj! jest aktywne dzia#anie na rzecz ratowania 
i ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem(– pozyskiwanie, zabezpiecza-
nie, opracowanie i udost$pnianie materia#ów wchodz!cych w sk#ad nie-
pa)stwowego zasobu archiwalnego85. 

Takie rozumienie terminu podkre"la oddolno"' archiwów spo#ecznych, 
ich misj$ przedstawiaj!c jako ratowanie dziedzictwa kulturowego (jest to 
poj$cie znacznie pojemniejsze ni% „archiwalia”). Jednocze"nie przedmiotem 
aktywno"ci archiwów spo#ecznych czyni dzia#ania wobec materia#ów wcho-
dz!cych do niepa)stwowego zasobu archiwalnego. Mo%na mie' obawy, %e 
pod znakiem zapytania stawia#oby to mo%liwo"' de&niowania w ten sposób 
inicjatyw dzia#aj!cych w ramach samorz!du czy instytucji pa)stwowych 

84 Ta%, Badanie archiwów spo!ecznych metod" wielokrotnego studium przypadku#– 
metodologia, „Archiwista Polski”, nr(1 (81), 2016, s.(39. Bardzo podobnej de&nicji u%y-
#am w tek"cie: ta%, History of community archiving. 

85 De$nicja archiwum spo!ecznego, http://archiwa.org/as_de&nicja.php [dost$p: 
28.07.2017]. 
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(które jednak znajduj! swoje miejsce i w ruchu, i w bazie archiwów spo"ecz-
nych86).

Taka de#nicja zosta"a zastosowana równie$ w ekspertyzie sytuacji ar-
chiwów spo"ecznych w Polsce, która zosta"a opublikowana przez O%rodek 
KARTA w 2016&r.87 Autorka wst'pu, Katarzyna Zi'tal, dodaje:

Mo$na wyró$ni( dwa zasadnicze typy zasobu archiwalnego organizacji po-
zarz!dowych, bior!c pod uwag' kryterium jego pochodzenia:

1)  akta wytworzone i zgromadzone przez organizacj' w wyniku jej 
dzia"alno%ci (archiwa bie$!ce), 

2)  dokumenty wytworzone przez podmioty inne od organizacji-archi-
wotwórcy, pozyskane przez ni! w sposób aktywny, z intencj! ich 
szerokiego udost'pniania. 

O archiwum spo"ecznym mo$emy mówi( w drugim przypadku. Zbiory s! 
wtedy pozyskane przez organizacj' w sposób aktywny i ukierunkowany 
na za"o$enie archiwum, którego zasób b'dzie udost'pniany. W przypadku 
pierwszym zasób ten mo$e sta( si' podstaw! utworzenia archiwum spo-
"ecznego, o ile organizacja b'dzie chcia"a go udost'pni(&– jest to zdecydo-
wanie mniejszy procent przypadków88.

Z kolei w trakcie badania archiwów spo"ecznych na Pomorzu w 2016&r. 
SAP Oddzia" w Gda)sku odwo"a"o si' do dwóch opublikowanych ju$ de#-
nicji: autorstwa Katarzyny Zi'tal89 i pisz!cej te s"owa90. Tym samym w trak-
cie zakre%lania kr'gu potencjalnych archiwów spo"ecznych wzi'to pod uwa-
g', $e powstaj! oddolnie i nie s! cz'%ci! pa)stwowego zasobu archiwalnego. 
Jednocze%nie autor raportu z badania, Piotr Gizi)ski, stwierdza, $e archiwa 

86 Patrz: Baza archiwów spo!ecznych [O"rodka KARTA], 2017, http://archiwa.org/
as_baza_arch.php#/ [dost'p: 11.08.2017].

87 K. Zi'tal, Wst#p, [w:] Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy,  
red. K.& Zi'tal, Warszawa 2016, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa_spo-
leczne_w_Polsce.Stan_obecny_i_perspektywy.pdf [dost'p: 15.08.2017], s.&3. 

88 K. Zi'tal, Wst#p, [w:] Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny, s.&3*4.
89 K. Zi'tal, Wst#p, [w:] Archiwistyka spo!eczna, s.&9. 
90 M. Wi%niewska, Funkcje archiwów spo!ecznych, s.&63. 



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

64

spo!eczne „funkcjonuj" w wielu ró#nych formach prawnych i cz$sto same 
wobec siebie nie stosuj" tej nazwy”91. 

W de%niowaniu archiwów spo!ecznych jest wiele punktów zapalnych. 
Nale#y do nich np.&„archiwalno'(” inicjatywy, czyli na ile owa inicjatywa 
musi mie( charakter archiwalny. Czy musi przechowywa( materia!y archi-
walne, czy mo#e tylko je kopiowa( i opisywa( oraz udost$pnia( ich kopie, 
nie posiadaj"c orygina!ów? A je'li posiada orygina!y, to które z nich mo#na 
uzna( za archiwalia? Co&z efemerydami, drukami drugiego obiegu, obiekta-
mi muzealnymi itp.? Czy inicjatywa posiadaj"ca wy!"cznie artefakty i mate-
ria!y powielane to archiwum? 

Ale nie tylko s!owo „archiwum” w terminie „archiwum spo!eczne” 
mo#e sprawia( trudno'(. Co&to znaczy bowiem, #e archiwum jest spo!ecz-
ne? )e& powsta!o, by odpowiedzie( na potrzeby spo!eczno'ci? Spo!ecze*-
stwa? )e istnieje wokó! niego spo!eczno'(? )e, jak dzia!alno'( spo!eczna, 
jest charytatywne? Polskie de%nicje cz$sto przywo!uj" stwierdzenie, #e ma 
powstawa( oddolnie. W perspektywie zaliczenia w poczet archiwów spo-
!ecznych równie# inicjatyw „pod skrzyd!ami” samorz"du czy pa*stwa mo#e 
si$ okaza(, #e dopiero dog!$bne poznanie historii powstania danej inicjaty-
wy mo#e da( odpowied+ dotycz"c" jej „oddolno'ci” lub jej braku (albo, co 
równie# prawdopodobne, nie da si$ tego okre'li( „zero-jedynkowo”). Od-
dolno'( mo#e te# zosta( cz$'ciowo zakwestionowana w przypadku Cyfro-
wych Archiwów Tradycji Lokalnej, tworzonych przy bibliotekach gminnych 
na zaproszenie O'rodka KARTA92. 

Tarcie wyst$puje równie# na styku poj$( „archiwum spo!eczne”/„archi-
wum prywatne”/„archiwum bie#"ce”. Czy archiwum osobiste, zawieraj"ce 
tylko materia!y wytworzone przez jego twórc$, ale szeroko i bezp!atnie przez 
niego udost$pniane, jest archiwum spo!ecznym? Pytanie to dotyczy rów-
nie# archiwum rodzinnego, ale tak#e archiwum bie#"cego, np.&organizacji 

91 P. Gizi*ski, Przegl!d pomorskich archiwów spo"ecznych#– podsumowanie projektu 
gda$skiego Oddzia"u Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gda*sk 2016, http://sap.ar-
chiwapomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport-z-archiwistyki-spolecznej.pdf 
[dost$p: 17.08.2016], s.&2. 

92 A. Kudelka, Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) [zaproszenie do wspó"-
pracy], 2012, http://karta.org.pl/pdf/orginal/13427019853607.pdf [dost$p: 25.08.2017]. 
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spo!ecznej, które dokumentuje bie"#c# dzia!alno$% oraz histori& danego 
podmiotu. 

Czy udost&pnianie szerokiemu gronu odbiorców jest wymogiem uzna-
nia danej inicjatywy za archiwum spo!eczne? Co, je$li archiwum nie ma 
ku temu warunków czasowo lub d!ugotrwale? Czy archiwum stworzone 
oddolnie, zebrane od ró"nych twórców, zawieraj#ce materia!y historyczne 
w oryginale, które zosta!o stworzone si!ami i $rodkami jakiej$ w#skiej spo-
!eczno$ci (np.'mniejszo$ci) i jest udost&pniane tylko jej cz!onkom'– nie jest 
archiwum spo!ecznym?

Co z niedochodowo$ci# dzia!alno$ci? Czy bezp!atne udost&pnianie jest 
wymogiem koniecznym przynale"no$ci do grona archiwów spo!ecznych? 
Czy, teoretycznie, zbieranie od u"ytkowników op!aty symbolicznej (lub 
o dobrowolnej wysoko$ci) wyklucza archiwum (a mo"e i prywatne mu-
zeum?) z grona spo!ecznych archiwów?

Tych w#tpliwo$ci zapewne mo"na by wyliczy% wi&cej, a uci&cie jednej 
g!owy de(nicyjnej hydrze spowoduje wyro$ni&cie w jej miejsce trzech ko-
lejnych. Bardzo !atwo w takim terminologicznym g#szczu straci% g!ow& (ju" 
mniej dos!ownie), zw!aszcza "e warto zda% sobie spraw& z dwóch, odrobin& 
odmiennych, nurtów w de(niowaniu archiwum spo!ecznego. 

Pierwszy z nich to nurt praktyków, a konkretniej przede wszystkim 
O$rodka KARTA, który od lat zajmuje si& ruchem spo!ecznych archiwów. 
De(niowanie ich przez KART) ma równie" cel praktyczny, bo bywa zwi#za-
ne z ubieganiem si& o $rodki publiczne, a przede wszystkim wynika z ch&ci 
scalenia $rodowiska'– trzeba najpierw wiedzie%, jakie to $rodowisko, wokó! 
czego, jakich celów, zada*, praktyk ma si& ono zawi#za%. Samostanowienie, 
a w tym kontek$cie'– samode(niowanie si& archiwów spo!ecznych to bar-
dzo interesuj#ca kwestia. Mo"e najprostsza odpowied+ to taka, "e archiwum 
spo!eczne jest tam, gdzie si& za takie uwa"a? Niestety, je$li kto$ zapyta o to, 
co to jest archiwum spo!eczne'– musimy wróci% do punktu wyj$cia. 

Drugi nurt de(niowania archiwum spo!ecznego to nurt badaczy-ar-
chiwistów. Ci celu praktycznego w de(niowaniu raczej nie musz# dostrze-
ga%, ale mog# podejmowa% si& tego nie!atwego zadania z dwóch powodów. 
Pierwszym z nich jest nad#"anie za praktyk# archiwaln#, uaktualnienie ter-
minologii archiwistycznej. Zjawisko oddolnego dokumentowania przecie" 
istnieje, O$rodek KARTA przyjmuje jakie$ de(nicje tego zjawiska' – wi&c 
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najpewniej powinien si! tego typu termin znale"# w tezaurusie archiwistów; 
a wi!c wymaga te$ zde%niowania. Drugim powodem jest praktyka badaw-
cza wymagaj&ca zde%niowania jej przedmiotu. Ten cel przy'wieca mi rów-
nie$ w tym miejscu.

Drogi te, naturalnie, schodz& si! na przyk(ad wtedy, gdy badacze wspo-
magaj& ruch archiwów spo(ecznych w de%niowaniu zjawiska. Czy jednak 
drogi te, de%nicja praktyków i de%nicja akademików, mog& si! de%nitywnie 
rozej'#? W pewnym sensie widz! tak& mo$liwo'#. Je'li w którym' miejscu 
iskrzy w kwestii terminologii mi!dzy praktykami a badaczami archiwistyki 
(ale równie$ np.)archiwistami pa*stwowymi), to jest to przede wszystkim 
z powodu u$ycia terminu „archiwum”. Wiele racji mia( Andrew Flinn, pi-
sz&c, $e „ogromu zawodowej ambiwalencji mo$na by unikn&#, gdyby wy-
brano inny termin”93. Jako osobie wykszta(conej w dziedzinie archiwalnej, 
mnie równie$ trudno zaakceptowa# nazywanie archiwum (w którym po-
winny by# archiwalia!) inicjatyw, które zajmuj& si! wy(&cznie kolekcjonowa-
niem kopii lub druków i muzealiów. 

Nie mam gotowego, idealnego przepisu na de%nicj! archiwum spo(ecz-
nego (wielu bardziej do'wiadczonych przede mn& bezskutecznie próbowa-
(o!). Mog! nawet z ca(& moc& powiedzie#, $e im d(u$ej zajmuj! si! tym zja-
wiskiem, tym trudniej jest mi okre'li#, czym jest, a czym nie jest archiwum 
spo(eczne (o czym po'wiadczy# mo$e rozwój moich prób de%niowania tego 
zjawiska). Poni$ej proponuj! jednak zal&$ki dwóch poj!# terminu „archi-
wum spo(eczne”, szerokiego i w&skiego, które s& pewnym kompromisem 
pomi!dzy wymogiem „archiwalno'ci” archiwum (bo to s(owo przecie$ co' 
dla archiwistów znaczy!), a nie wykluczaniem spod tego terminu bardzo 
wielu inicjatyw, zw(aszcza tych posiadaj&cych wy(&cznie kopie, które iden-
ty%kuj& si! z ruchem, u$ywaj&c zadomowionego ju$ i maj&cego pewne tra-
dycje terminu; inicjatyw, które przecie$ s& bardzo liczne, maj& mnogie rze-
sze twórców i odbiorców oraz ogromny potencja( edukacyjny, jak równie$ 
potencja( animowania spo(eczno'ci, wzmacniania to$samo'ci itd.

Proponuj! wi!c nast!puj&ce spojrzenie na spraw!:
–  Archiwa spo(eczne)– w szerokim uj!ciu)– inaczej: spo(eczne o'rodki 

dokumentacyjne; oddolne dzia(ania dokumentacyjne.

93 A. Flinn, Archival Activism, s.)6. 
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–  Archiwa spo!eczne"– w w#skim uj$ciu"– oddolne, niezale%ne archiwa 
historyczne. 

Dzia!ania dokumentacyjne (dzia!alno&' dokumentacyjn#, procesy do-
kumentacyjne) rozumiem w tym miejscu szeroko jako wszelkie dzia!ania 
podejmowane w stosunku do dokumentu, czyli ka%dej zapisanej na no&niku 
informacji94. Takie uj$cie pozwala w poczet szeroko pojmowanych archi-
wów spo!ecznych zaliczy' równie% inicjatywy, które nie kolekcjonuj# orygi-
na!ów, ale wy!#cznie kopie pewnych materia!ów, lub takie, które posiadaj# 
materia!y o niearchiwalnym charakterze.

W w#skim uj$ciu natomiast, archiwa spo!eczne to archiwa historyczne, 
czyli takie, które posiadaj# orygina!y materia!ów archiwalnych i to w stosun-
ku do nich sprawuj# funkcje archiwum (tj. gromadzenie, przechowywanie, 
opracowanie i udost$pnianie zasobu archiwalnego). S# to jednak archiwa 
historyczne o specy(cznym charakterze; musz# by' tworzone oddolnie" – 
a nie z odgórnego nakazu jakiej& w!adzy. Zdarza si$ jednak, o czym wspo-
minali niektórzy cytowani powy%ej autorzy zagraniczni, %e z czasem oddol-
na inicjatywa wchodzi w jaki& rodzaj wspó!pracy z „w!adz#”"– np."urz$dem 
miasta, teatrem, domem kultury"– jednostk# (nansowan# odgórnie, przez 
pa)stwo. W moim uj$ciu inicjatywa taka ma w dalszym ci#gu charakter 
niezale%ny, je&li pozostaje ze wspieraj#c# j# instytucj# w relacji partnerskiej, 
a nie w relacji bezwzgl$dnej podleg!o&ci"– bo od tej instytucji zale%y (nan-
sowanie, podejmowane kwestie merytoryczne, personel, dokumentowane 
tematy, wydawane publikacje, udzielane wywiady… Nie jest to kryterium 
!atwe do zastosowania i zidenty(kowania, widoczne na pierwszy rzut oka.

W niniejszym badaniu postanowi!am jednak zaostrzy' i uszczegó!owi' 
kryterium doboru archiwów spo!ecznych. Za!o%y!am, %e wybrane archiwa 
powinny mie' nast$puj#ce cechy:

–  s# niezale%ne od w!adzy i nienastawione na zysk, prowadzone przez 
organizacje trzeciego sektora, grupy nieformalne lub osoby prywatne 

94 M. Go!embiowski, Wprowadzenie do informacji naukowej dla archiwistów, Toru) 
1991, s."13. Inne rozumienie odnale*' mo%na w tekstach Tadeusza Grygiera: T."Grygier, 
Wspó!czesne zadania dokumentacyjne archiwów (II), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko-
&cielne”, nr"41, 1980, s."9+10.
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kultury, bibliotekom gminnym lub uniwersytetom);

–  maj$ (cho%by nawet niewielki) zasób archiwalny, tj.# taki, na który 
sk!adaj$ si" materia!y archiwalne#– orygina!y (&zyczne b$d' born-di-
gital) o znaczeniu historycznym, przechowywane z intencj$ „wieczy-
sto(ci”;

–  pe!ni$ obecnie wszystkie funkcje archiwów: gromadz$, przechowuj$, 
opracowuj$ i udost"pniaj$ swój zasób archiwalny;

–  na ich zasób sk!adaj$ si" równie) lub wy!$cznie materia!y innych 
twórców (co wyklucza archiwa osobiste/rodzinne oraz archiwa w!a-
sne organizacji pozarz$dowych).

Nie oznacza to, )e archiwów niespe!niaj$cych powy)szych cech nie 
uznaj" za archiwa spo!eczne. Postanowi!am po prostu zaw"zi% grup", z któ-
rej wybior" archiwa spo!eczne do tego badania, m.in.#ze wzgl"du na mno-
go(% sposobów de&niowania; uzna!am, )e takie zaw")enie grupy sprawi, 
i) przestudiowane archiwa b"d$ spe!nia!y nawet najbardziej restrykcyjn$ 
z mo)liwych, równie) przysz!ych, de&nicji (co wcale nie znaczy, )e uwa)am, 
i) de&nicje te z czasem b"d$ si" zaw")a%#– wr"cz przeciwnie, s$dz", )e b"d$ 
si" raczej liberalizowa%).

Tak zarysowany zakres grupy badawczej wynika te) z archiwistyczne-
go charakteru pracy i mojego wykszta!cenia#– w dyscyplinie archiwistyki95. 
Nie nale)y si" jednak do tych obostrze* zbytnio przywi$zywa%#– maj$ one 
charakter utylitarny i zosta!y stworzone na potrzeby niniejszej pracy. Nie 
wykluczam podejmowania w przysz!o(ci wysi!ków badawczych z zastoso-
waniem szerszego rozumienia terminu „archiwum spo!eczne”.

95 O przedmiocie i zakresie archiwistyki, patrz: B.#Ryszewski, Archiwistyka: przed-
miot, zakres, podzia!, Warszawa+Pozna* 1972. Mimo okre(lenia przez Ryszewskiego 
przedmiotu archiwistyki jako dzia!ania archiwów w stosunku do archiwaliów (s. 71), 
pytania badawcze zadawane w niniejszym badaniu wykraczaj$ jednak poza ten zakres. 
Patrz: w niniejszej pracy cz"(% 4 Wst"pu: Pytania badawcze i zakres badania. 
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Badania archiwów spo!ecznych maj" krótk" histori#$ – wszystkie opisa-
ne w poni%szym rozdziale studia zosta!y przeprowadzone na przestrzeni 
kilkunastu ostatnich lat (najstarsze z nich przeprowadzono w$ roku 2006, 
a opublikowano w 2007). W tej cz#&ci swojej pracy chcia!abym przybli%y' 
pokrótce te badania, do których uda!o mi si# dotrze' i które pozwoli!y mi 
spojrze' na poznawanie oddolnych inicjatyw dokumentacyjnych od ró%-
nych stron, wp!ywaj"c w jakim& stopniu na wybran" przeze mnie meto-
dologi#. Wybór przytoczonych bada( jest wi#c w pewnym stopniu ograni-
czony. Po$pierwsze, z uwagi na j#zyk$– przytaczam tylko przyk!ady bada( 
opublikowanych po polsku lub angielsku (zaczynaj"c od tych pierwszych, 
pochodz"cych z Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych 
i Kanady)1. Po$drugie, opisuj# w tym miejscu badania, w których, w celu ze-
brania danych, zastosowano metody polegaj"ce na bezpo&rednim kontakcie 
z archiwami i ich przedstawicielami (np.$ankiety, wywiady, obserwacje). Nie 
po&wi#cam wi#c w tym miejscu czasu studiom teoretycznym, opartym na li-
teraturze przedmiotu oraz studiom opisuj"cym dzia!alno&' poszczególnych 

1 Z ca!" pewno&ci" warto by!oby rozszerzy' w przysz!o&ci analiz# literatury 
np.$o kraje niemieckoj#zyczne, Francj# i Pó!wysep Iberyjski, ale tak%e Ba!kany czy Skan-
dynawi#. Mo%e to by' jednak zadanie nie!atwe, ze wzgl#du na dost#p do publikacji oraz 
barier# j#zykow".
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archiwów spo!ecznych, sporz"dzonych przez pracuj"cych w nich archiwi-
stów. Nie oznacza to jednak, #e deprecjonuj$ ich warto%& poznawcz", ale #e 
nie podejmuj$ si$ w tym miejscu kompletnego przegl"du literatury dotycz"-
cej archiwów spo!ecznych, a raczej przedstawienia ró#norodnych pomys!ów 
na ich poznawanie. 

Zanim przejd$ do omówienia przyk!adów dotychczasowych bada' ar-
chiwów spo!ecznych, musz$ poczyni& jeszcze krótk" not$ na temat termino-
logii. W ka#dym z opisanych poni#ej studiów termin „archiwum spo!eczne” 
(w przypadku bada' angielskoj$zycznych(– community archive) rozumiany 
jest nieco inaczej. Dla klarowno%ci wywodu kwestie tych ró#nic nie b$d" 
tutaj poruszane2, tak#e dlatego, #e nie s" tu istotne; najwa#niejszymi za-
gadnieniami zwi"zanymi z dotychczasowymi badaniami archiwów spo-
!ecznych, które stara!am si$ skrótowo opisa& w tym miejscu wywodu, by!y: 
pytania badawcze i cel pracy, strategia badawcza i metodologia oraz wyniki. 

W 2007(r. brytyjska Community Archives Development Group (CADG, 
obecnie CAHG( – Community Archives and Heritage Group3) opubliko-
wa!a raport podsumowuj"cy niezale#ne badania archiwów spo!ecznych 
w Wielkiej Brytanii, przeprowadzone w( roku 2006. Celem badania by!o 
okre%lenie wp!ywu dzia!alno%ci archiwów spo!ecznych. W ramach badania 
rozes!ano pocz"tkowo 299 ankiet. Jedynie 46 ankiet zosta!o zwróconych. 
Spo%ród organizacji, które zdecydowa!y si$ je wype!ni& i odes!a& wybrano 
10, które poddano szczegó!owym badaniom w ramach strategii case study. 
W wyniku badania okre%lono obszary wp!ywu archiwów spo!ecznych, s" to: 
wzrost kapita!u kulturowego, wzrost atrakcyjno%ci spo!eczno%ci, zapewnie-
nie mo#liwo%ci kszta!cenia ca!o#yciowego, anga#owanie cz!onków spo!ecz-
no%ci. Okre%lono równie#, co trzyma archiwa spo!eczne przy #yciu, s" to: 
entuzjazm, wolontariusze, u#ytkownicy i )nansowanie. W raporcie opisano 
równie#, na podstawie pierwszego etapu badania, czyli ankiet, natur$ archi-
wów spo!ecznych w Wielkiej Brytanii, m.in.(rodzaj wspólnoty, któr" repre-
zentuj" archiwa (przede wszystkim wspólnoty lokalne), tematyk$, wielko%& 

2 O ró#norodnym rozumieniu terminu „archiwum spo!eczne” traktuje rozdzia! I.
3 CAHG jest stowarzyszeniem zrzeszaj"cym osoby i organizacje zainteresowa-

ne dzia!aniem na rzecz archiwów spo!ecznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Obecnie 
CAHG jest jedn" ze Special Interest Group(w Archives & Records Association. 
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i zakres chronologiczny zasobów oraz wyst!puj"ce w nich typy materia#ów 
(nale$y jednak pami!ta%, $e wska&nik odpowiedzi na ankiety wynosi# tylko 
oko#o 15%). Raport wskazuje równie$ pola tematyczne do dalszych bada', 
czyli: geogra(czne rozmieszczenie archiwów spo#ecznych, ich liczba, wspó#-
praca z innymi organizacjami spo#ecznymi oraz zajmuj"cymi si! dziedzic-
twem, archiwa spo#eczne poza Wielk" Brytani", spo#eczny wp#yw archiwów 
spo#ecznych. Niestety, raport podsumowuj"cy niewiele mówi o metodologii 
badania4. 

Co bardzo istotne z perspektywy moich bada', oprócz krótkiego rapor-
tu podsumowuj"cego CADG opublikowa#a równie$ tre)% raportów ze stu-
diów przypadków5. Raporty (siedem spo)ród o)miu) maj" struktur! tabe-
laryczn" i s" podzielone na nast!puj"ce sekcje tematyczne: podsumowanie 
projektu i przyk#adowe dzia#ania; podstawowe informacje na temat projek-
tu (nazwa, tematyka, lokalizacja, data powstania); pocz"tki; cele i za#o$e-
nia; charakter siedziby; charakter zasobu (cyfrowy/„analogowy”, wielko)%, 
typy materia#ów, warto)%); dzia#ania; struktura organizacji, zarz"dzanie, 
wspó#praca, planowanie; (nansowanie; stabilno)%; u$ytkownicy i dost!p 
(dost!pno)%, liczba i rodzaje u$ytkowników oraz ich zmiany, osoby zaan-
ga$owane w tworzenie archiwum, ocena projektu i jego wp#ywu). Raporty 
szczegó#owo opisuj" wp#yw archiwów spo#ecznych na otoczenie w ramach 
nast!puj"cych kategorii: postawa obywatelska; wzmocnienie spo#eczno)ci/ 
/uczestnictwo/poprawa warunków dla zastosowania innych us#ug (np.*us#ug 
publicznych lub proponowanych przez muzea); poprawa spójno)ci spo#ecz-
no)ci/znoszenie granic; poprawa warunków mieszkalnych/bezpiecze'stwo 
spo#eczno)ci; edukacja i kszta#cenie ca#o$yciowe; zdrowie i dobrobyt; osobi-
ste korzy)ci dla osób uczestnicz"cych w projekcie. Autorzy raportu oceniaj" 
równie$, co w ramach projektu zrobiono dobrze, jakie problemy napotka# 
w swojej dzia#alno)ci i jak je rozwi"zano oraz co nale$a#oby zrobi% inaczej, 

4 !e impact of community archives. Summary of independent research commis-
sioned by the Community Archives Development Group (CADG), 2007, http://www.com-
munityarchives.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/CADG_-__PRINT_version.doc 
[dost!p: 11.08.2017]. 

5 Na stronie CAHG dost!pnych jest 8 raportów, podczas gdy podsumowanie 
wspomina o 10 przebadanych przypadkach. Niestety, nie znalaz#am informacji na te-
mat powodu tej ró$nicy.
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a tak!e rady dla osób, które chcia"yby rozpocz#$ podobny projekt. Ca"o%$ 
zamykaj# dane kontaktowe do archiwum6. 

W latach 2008–2009, równie! w Wielkiej Brytanii, przeprowadzono uni-
wersyteckie badania archiwów spo"ecznych w ramach projektu pt.&„Com-
munity Archives and Identities: Documenting and Sustaining Community 
Heritage”. Projekt ten trwa" 20 miesi'cy i by" sponsorowany przez brytyjski 
Arts and Humanities Research Council (AHRC), a zespó" badawczy sk"a-
da" si' z trzech akademików a(liowanych przy University College London 
(Mary Stevens, Andrew Flinn i Elizabeth Shepherd). Badanie sk"ada"o si' 
z czterech studiów przypadków, przeprowadzonych w niezale!nych archi-
wach spo"ecznych funkcjonuj#cych w Londynie, a prowadzonych przez 
spo"eczno%ci afryka)skie, azjatyckie i inne. Archiwa do badania zosta"y 

6 Patrz: CADG: Community archives impact study. Case study No. 1: !e Ark 
Youth & Community Project, 2007, http://www.communityarchives.org.uk/wp-con-
tent/uploads/2014/05/Community_Archives_Case_Study_The_Ark_Youth__Com-
munity_Project.pdf [dost'p: 17.08.2017]; CADG: Community archives impact study. 
Case study No. 2: My Brighton & Hove, 2007, http://www.communityarchives.org.uk/
wp-content/uploads/2014/05/Community_Archives_Case_Study_My_Brighton___
Hove_1.pdf [dost'p: 17.08.2017]; CADG: Community archives impact study. Case study 
No. 3: Eastside Community Heritage, 2007, http://www.communityarchives.org.uk/
wp-content/uploads/2014/05/Community_Archives_Case_Study_Eastside_CH_fi-
nal_May_07_rev.pdf [dost'p: 17.08.2017]; CADG: Community archives impact study. 
Case study No. 4: Keswick Historical Society Archives Group, 2007, http://www.com-
munityarchives.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/Community_Archives_Case_
Study_Keswick_HA_(nal_rev_07_51.pdf [dost'p: 17.08.2017]; CADG: Community 
archives impact study. Case study No. 5: Northamptonshire Black History Project and 
Northamptonshire Black History Association, 2007, http://www.communityarchives.
org.uk/wp-content/uploads/2014/05/Community_Archives_Case_Study_North-
ants_BHP___A_(nal.pdf [dost'p: 17.08.2017]; CADG: Community archives impact 
study. Case study No. 6: House Scouts/North Devon on Disk, 2007, http://www.commu-
nityarchives.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/Community_Archives_Case_Study.
House_Scouts_NDoD.pdf [dost'p: 17.08.2017]; CADG: Community archives impact 
study. Case study No. 7: WISEArchive, 2007, http://www.communityarchives.org.uk/
wp-content/uploads/2014/05/Community_Archives_Case_Study_Wise_Archive.pdf 
[dost'p: 17.08.2017]. Inn# organizacj' maj# dane ze zbiorczego raportu dotycz#cego 
archiwów spo"ecznych w Cambridgeshire: CADG: Community archives impact study. 
Case study No. 8: Community archives in Cambridgeshire, 2007, http://www.communi-
tyarchives.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/Community_Archives_Case_Study_
Cambridgeshire.pdf [dost'p: 17.08.2017]. 
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wybrane w taki sposób, aby by!y jak najbardziej ró"norodne pod wzgl#dem 
m.in.$d!ugo%ci istnienia, relacji z instytucjami mainstreamowymi, charak-
terystyki zasobu archiwalnego7. Pytania badawcze postawione w projekcie 
by!y nast#puj&ce: Jaki jest wp!yw archiwów spo!ecznych na kwestionowanie 
marginalizowania przez mainstream i na konstruowanie to"samo%ci? Jak 
okre%li' wp!yw archiwów spo!ecznych na histori# akademick& i publiczn& 
oraz pami#' zbiorow&? Jaka jest relacja mi#dzy archiwami spo!ecznymi a in-
stytucjami dziedzictwa z g!ównego nurtu i jak obie strony mog!yby skorzy-
sta' na wspó!pracy? Jak ró"ni& si# archiwa spo!eczne o charakterze (zycz-
nym od tych wirtualnych?8 

Dane do analizy zbierano za pomoc& obserwacji uczestnicz&cej, sto-
suj&c podej%cie nazywane „etnogra(& archiwaln&”. Badaczka (M. Stevens) 
w ka"dym z archiwów sp#dzi!a od trzech do czterech miesi#cy (od dwóch 
do dwóch i pó! dnia w tygodniu), uczestnicz&c w pracach i dzia!aniach ar-
chiwum oraz obserwuj&c jego codzienn& aktywno%'9. Celem takiego podej-
%cia by!o stworzenie „g#stego opisu” archiwów, uzyskanego dzi#ki spojrze-
niu „od wewn&trz”. Strategia ta zosta!a opisana przez badaczy jako bardzo 
anga"uj&ca i czasoch!onna, stresuj&ca (zarówno dla badacza, jak i uczestni-
ków) oraz m#cz&ca10. Jednocze%nie takie podej%cie pozwoli!o skupi' si# na 
procesie (np.$„archiwizacji” pami#ci), a nie na produkcie$– czyli archiwum. 
Badacze zdecydowali si# na u"ycie w analizie danych podej%cia zwanego 
grounded theory (teoria ugruntowana w danych), w którym kategorie do 
analizy pojawiaj& si# w trakcie procesu badawczego11.

7 A. Flinn, M.$Stevens, E. Shepherd, Whose memories, whose archives? Independent 
community archives, autonomy and the mainstream, „Archival Science”, nr$1)2, 2009, 
s.$75. 

8 Tam"e, s.$76. 
9 Community Archives and Identities: Documenting and Sustaining Community 

Heritage. Research collaboration: a framework for discussion, http://www.ucl.ac.uk/dis/
icarus/projects/community-archives/tab-box/AHRC_Community_archives_Frame-
work_Research_Agreement.pdf [dost#p: 17.08.2017], s.$2. 

10 A. Flinn, M.$Stevens, E. Shepherd, Whose memories, whose archives?, s.$77. 
11 M. Stevens, [Community archives and identities: chosen methodology], 2008, 

http://www.ucl.ac.uk/dis/icarus/projects/community-archives/tab-box/brie(ng_pa-
per_-_methodology.pdf [dost#p: 17.08.2017], s.$1. 
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W efekcie badania okre!lono "ród#a umo$liwiaj%ce zapewnienie trwa-
#o!ci archiwom spo#ecznym i mo$liwo!ci wspó#pracy z g#ównym nurtem 
oraz przeszkody stoj%ce ku temu na drodze, a tak$e problemy i wyzwania, 
z którymi borykaj% si& archiwa spo#eczne12. Autorzy stworzyli równie$ na-
st&puj%cy zestaw rekomendacji: ogólne, skierowane do wszystkich wspó#-
pracuj%cych z archiwami spo#ecznymi osób i instytucji, oraz szczegó#owe, 
skierowane m.in.'do organizacji zawodowych i zwi%zanych z dziedzictwem 
oraz fundatorów13. Ponadto zde(niowano tak$e obszary dla kolejnych ba-
da), w!ród nich m.in.: aktywno!* zwi%zana z dziedzictwem kulturowym 
i negocjowanie to$samo!ci online, cyfrowe spo#eczno!ci, archiwa spo#eczne 
zwi%zane z innymi rodzajami to$samo!ci ni$ dziedzictwo afryka)skie i azja-
tyckie, archiwa spo#eczne w innych krajach, historia oddolnego dokumen-
towania14.

Kolejnym wartym wspomnienia badaniem archiwów spo#ecznych jest 
praca magisterska Joanny Newman, obroniona w 2010'r. na Victoria Uni-
versity of Wellington pod okiem Gillian Oliver, zatytu#owana „Sustaining 
community archives” (pol. „Dbaj%c o trwa#o!* archiwów spo#ecznych”)15. 
G#ówne pytanie badawcze zadane przez autork& brzmia#o: „Na ile trwa-
#e s% archiwa spo#eczne w Nowej Zelandii?”16. Aby odnale"* odpowiedzi 
na to pytanie, autorka zastosowa#a wielokrotne studium przypadku czte-
rech archiwów spo#ecznych, anonimizuj%c ich wyniki. Dane zosta#y pozy-
skane metod% wywiadów z twórcami tych archiwów, pracuj%cymi w nich 

12 M. Stevens, A.' Flinn, E. Shepherd, Activists in the archives: making history in 
a diverse society. A summary of the report of the AHRC project ‘Community Archives 
and Identities: Documenting and Sustaining Community Heritage’, 2009, http://www.ucl.
ac.uk/dis/icarus/projects/community-archives/tab-box/UCL_community_archives_
report_+_summary.doc [dost&p: 22.02.2018], s.'4+5. 

13 Tam$e, s.'7+10. 
14 Tam$e, s.'10+12. 
15 J. M.'Newman, Sustaining community archives. A thesis submitted to the Victoria 

University of Wellington in ful!llment of the requirements for the degree of Master of Arts, 
praca magisterska, http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/1398/the-
sis.pdf?sequence=1 [dost&p: 07.07.2017]. G#ówne za#o$enia pracy oraz wyniki analizy 
zosta#y opublikowane równie$ w artykule naukowym: J.'Newman, Sustaining communi-
ty archives, „Aplis”, nr'24 (1), 2011, s.'37–45.

16 J. M.'Newman, Sustaining community archives. A thesis, s.'48. 
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archiwistami i cz!onkami spo!eczno"ci oraz drog# obserwacji i analizy do-
kumentów i $róde! internetowych17. Autorka zde%niowa!a czynniki wp!y-
waj#ce na trwanie archiwum spo!ecznego, s# to: odpowiednie zarz#dzanie, 
stosowne i zabezpieczone na przysz!o"& %nansowanie, wykwali%kowana 
kadra, ochrona zasobu archiwalnego, stosowanie ogólnie akceptowanych 
metod archiwalnych i narz'dzi, zaanga(owanie spo!eczno"ci, wspó!praca 
i podej"cie dynamiczne18. Dobór przypadków zosta! przeprowadzony na 
zasadzie celowo"ci19. 

Newman przeprowadzi!a zarówno analiz' przypadków na poziomie po-
jedynczego archiwum (zawieraj#c w pracy magisterskiej raport z przypad-
ku), jak i analiz' krzy(ow#, wspóln# dla wszystkich zbadanych placówek. 
Raporty z poszczególnych archiwów zawieraj# nast'puj#ce sekcje: siedziba, 
historia, charakter zasobu archiwalnego, zarz#dzanie, %nansowanie, ka-
dra, przechowywanie, metodyka archiwalna, zaanga(owanie spo!eczno"ci, 
wspó!praca, dynamiczno"& oraz inne istotne kwestie. Cz'"ci# analizy na po-
ziomie archiwum jest równie( tabela pozwalaj#ca pokaza& stosunek danego 
archiwum do zidenty%kowanych przez autork' czynników wp!ywaj#cych 
na jego stabilno"& oraz opisowe odniesienie cech archiwum do tych czynni-
ków20. Nast'pnie, w ramach analizy krzy(owej, porówna!a wyniki uzyskane 
dzi'ki analizie przypadków, m.in.)odnosz#c obecno"& „czynników trwa!o-
"ci” do modelu continuum dokumentacji21. Wspólna analiza przypadków 
umo(liwi!a autorce okre"lenie propozycji zmian w archiwach spo!ecznych, 
dzi'ki którym mog# one podnie"& swoj# stabilno"&22. W ko*cu Newman 
oceni!a (do"& negatywnie) trwa!o"& archiwów spo!ecznych w Nowej Zelan-
dii23 oraz wymieni!a tematy dalszych bada* (np.)w jaki sposób najlepiej po-
maga& archiwom spo!ecznym i kto powinien si' tym zajmowa&, jak archiwa 
te powinny przeprowadza& selekcj' archiwaln# i strategie dokumentacyjne, 

17 Tam(e, s.)49. 
18 Tam(e, s.)50, 60. 
19 Szczegó!owy opis warunków doboru celowego: tam(e, s.)51+53. 
20 Przyk!adowy raport z archiwum nazwanego przez autork' „Hilltown”: tam(e, 

s.)67+82. 
21 Tam(e, s.)145. 
22 Tam(e, s.)149+158. 
23 Tam(e, s.)158. 
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jaka jest rola digitalizacji w archiwach spo!ecznych)24. Ponadto w za!"cz-
nikach umie#ci!a scenariusze wywiadów$– ró%ni"ce si& zale%nie od pozycji 
zajmowanej przez informatora wzgl&dem archiwum25.

Ciekawym przyk!adem studiów nad oddolnymi inicjatywami doku-
mentacyjnymi s" badania Diany Kio Wakimoto, przeprowadzone w ramach 
przewodu doktorskiego na Queensland University of Technology (2012), za-
tytu!owane „Queer community archives in California since 1950” (pol.$„Qu-
eerowe archiwa spo!eczne w Kalifornii po$roku 1950”)26. Celem pracy by!o 
poznanie historii i ówczesnego stanu archiwów queerowych27 w Kalifornii, 
za pomoc" metody historii mówionej oraz bada' archiwalnych w ramach 
studiów przypadków trzech archiwów spo!ecznych28. Autorka opisuje histo-
ri& spo!eczno#ci queer w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzgl&d-
nieniem Kalifornii, a nast&pnie historie trzech wybranych przez siebie ar-
chiwów29, które w dalszym kroku porównuje ze sob"30 oraz z archiwami 
„instytucjonalnymi”31. Wakimoto proponuje równie% dalsze obszary bada', 
np.$analiza archiwów spo!eczno#ci innych typów ni% LGBT+, archiwów spo-
!ecznych istniej"cych wy!"cznie cyfrowo (w przeciwie'stwie do opisanych 

24 Tam%e, s.$159(160. 
25 Tam%e, s.$161(163. 
26 D. Wakimoto, Queer Community Archives in California since 1950, praca dok-

torska, https://eprints.qut.edu.au/53189/1/Diana_Wakimoto_)esis.pdf [dost&p: 
07.07.2017]. G!ówne za!o%enia pracy oraz jej wyniki zosta!y równie% opublikowane 
w skrótowej formie w czasopi#mie „Archival Science”: D.$ K.$ Wakimoto, C. Bruce,  
H. Partridge, Archivist as activist: lessons from three queer community archives in Califor-
nia, „Archival Science”, nr$4, 2013, s.$293–316. 

27 Queer, queerowy$ – zbiorczy termin okre#laj"cy osoby nieheteronorma-
tywne. Patrz m.in.: M.$ Barriault, R.$ She*eld, Note from the guest editors, „Archi-
varia”, nr$ 68, 2009, s.$ 120; o k!opotach ze s!owem queer: R.$ She*eld, !e Emer-
gence, Development and Survival of Four Lesbian and Gay Archives, praca doktorska 
z!o%ona na Uniwersytecie w Toronto, Toronto 2015, https://static1.squarespace.com/
static/54831c63e4b091ba6b17bffb/t/58debcde37c5817ed33f04a0/1490992379613/
She*eld_Rebecka_Taves_201511_PhD_thesis.pdf [dost&p: 11.07.2018]. 

28 D. Wakimoto, Queer Community Archives, s.$77(80. 
29 Tam%e, s.$91(135. 
30 Tam%e, s.$136(151. 
31 Tam%e, s.$152(170. 
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przez autork! archiwów „"zycznych”), a tak#e badania skoncentrowane nie 
na historii, ale na obecnym statusie i dzia$aniach archiwów spo$ecznych32. 

Tematyki badania archiwów spo$eczno%ci LGBT+ dotyczy równie# je-
den z artyku$ów opublikowanych niedawno na $amach czasopisma „Ar-
chival Science”. Danielle Cooper opisuje w nim badanie przeprowadzone 
w latach 2013&2014 w BC Gay and Lesbian Archives (pol. Archiwum Gejów 
i Lesbijek Kolumbii Brytyjskiej), b!d'ce cz!%ci' wi!kszego projektu etno-
gra"i archiwów LGBT+33. Autorka zastosowa$a w nim podej%cie etnogra-
"czne( – obserwacji uczestnicz'cej wraz z wywiadami, podkre%laj'c jed-
nocze%nie swoje zaanga#owanie w przedmiot badania(– poniewa# Cooper 
nie tylko jest zewn!trzn' badaczk' archiwów LGBT+34, ale te# sama jest 
cz$onkini' tej spo$eczno%ci i pracowa$a wcze%niej w tego typu archiwach35. 
Przez trzy miesi'ce, po kilka godzin dziennie, autorka bra$a udzia$ w pra-
cach archiwum, które ma swoj' siedzib! w prywatnym mieszkaniu jednego 
z dzia$aczy na rzecz ruchu gejowskiego, emerytowanego bibliotekarza Rona 
Duttona. W swoim artykule szczególnie pieczo$owicie opisa$a kwesti! pu-
bliczno%ci i „pó$publiczno%ci” tego typu archiwów, a tak#e do jakiego stop-
nia przetrzymywanie archiwum spo$eczno%ci w czyim% mieszkaniu naci'ga 
granic! mi!dzy tym, co publiczne a tym, co prywatne36. 

Z kolei w 2015(r. wyniki swojego projektu badawczego pt. „)e role, im-
pact and development of community archives in New Zealand” (pol.(„Rola, 
wp$yw i (przysz$y) rozwój archiwów spo$ecznych w Nowej Zelandii”) opu-
blikowa$a Sarah Welland37. Badaczka zastosowa$a podej%cie jako%ciowe 
w dwóch fazach badania. Pierwsza faza polega$a na przeprowadzeniu wy-
wiadów z osobami zaanga#owanymi w tworzenie archiwów spo$ecznych 

32 Tam#e, s.(192&193. 
33 D. Cooper, House proud: an ethnography of the BC Gay and Lesbian Archives, 

„Archival Science”, nr(3, 2016, s.(261–288
34 O terminologii (queer vs. LGBT) wspomina na stronach 265&266. 
35 D. Cooper, House proud, s.(270. 
36 Tam#e, s.(272&287. 
37 S. Welland, !e role, impact and development of community archives in New 

Zealand. A research paper, 2015, https://repository.openpolytechnic.ac.nz/bitstream/
handle/11072/1752/)e%20role,%20impact%20and%20development%20of%20com-
munity%20archives%20in%20New%20Zealand.pdf?sequence=3 [dost!p: 07.07.2017]. 
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w ramach pi!ciu studiów przypadków, przy czym przypadki te zosta"y 
wyselekcjonowane z u#yciem metody doboru przypadków typowych. Cz!-
$ciowo ustrukturyzowane wywiady trwa"y od 20 do 180 minut i zawiera"y 
pytania otwarte dotycz%ce opinii badanych osób na temat trzech wymie-
nionych w tytule kwestii, tj.&roli, wp"ywu i rozwoju ich w"asnego archiwum 
spo"ecznego. Ponadto Welland w trakcie wizyty w archiwum obserwowa"a 
i notowa"a np.&kwestie zwi%zane z jego „'zyczno$ci%” i u#ytkownikami, jed-
nak tego sposobu pozyskiwania danych nie nazywa ona bezpo$rednio ob-
serwacj%. Na&etapie analizy zebrane w ten sposób dane zosta"y przez autork! 
pogrupowane w dziesi!( kategorii reprezentuj%cych g"ówne aspekty bada-
nia38. Druga faza badania polega"a na uzyskaniu opinii ekspertów, dotycz%-
cej wyników z pierwszej fazy badania oraz ich niezale#nych s%dów na temat 
roli, wp"ywu i mo#liwego rozwoju nowozelandzkich archiwów spo"ecznych. 
W tym celu autorka zastosowa"a metod! del'ck%39.

Wyniki analiz s% interesuj%ce. Okaza"o si! bowiem, #e kwestie proble-
matyczne wskazywane przez osoby zajmuj%ce si! archiwami spo"ecznymi 
nie pokrywaj% si! niemal w ogóle z obszarami zde'niowanymi przez eks-
pertów jako te, które b!d% mia"y szczególny wp"yw na archiwa spo"eczne 
w ci%gu nast!pnych dziesi!ciu lat40. W swojej pracy Welland zawar"a rów-
nie# rekomendacje dla szeroko poj!tej „archiwalnej profesji”. W$ród nich 
znalaz"y si! np.&propozycje, aby zde'niowa( termin „archiwum spo"eczne”, 
stworzy( grup! poparcia dla archiwów spo"ecznych, formalnie uzna( ich 
znaczenie (zbieraj%c o$wiadczenia stowarzysze) zawodowych, zrzeszaj%-
cych osoby zajmuj%ce si! dziedzictwem kulturowym), stworzy( „niezb!d-
nik archiwisty spo"ecznego”, zapewni( miejsce s"u#%ce wymianie informacji 
mi!dzy osobami zajmuj%cymi si! archiwami spo"ecznymi41.

38 Tam#e, s.&12*14.
39 Tam#e, s.&14*16. Wi!cej o metodzie del'ckiej: S.&Cisek, Metoda del!cka w ba-

daniach nauki o informacji i bibliotekoznawstwa w XXI"w., 2009, https://www.google.
pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi
5jJn46OLVAhXIIJoKHQWjDt4QFghYMAg&url=http%3A%2F%2Fskryba.inib.uj.edu.
pl%2F~cisek%2Fmetodologia%2520nauk%252012_13%2FMetoda%2520del'cka.do-
c&usg=AFQjCNHDfUpfqXazJbGkIFqATWxayiaBug [dost!p: 19.08.2017]. 

40 S. Welland, #e role, impact and development, s.&35*37. 
41 Tam#e, s.&57*60. 
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Polskie badania archiwów spo!ecznych nie maj" d!ugiej tradycji, jed-
nak mo#na wymieni$ przynajmniej pi%$ przypadków podj%cia tego tema-
tu: w 2003&r. przez Katarzyn% Minczykowsk", w 2014, 2016 i 2017&r. przez 
O'rodek KARTA oraz w 2016&r. przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 
Oddzia! w Gda(sku42.

W 2003& r. w „Archiwi'cie Polskim” opublikowano artyku! Katarzyny 
Minczykowskiej pt. Spo!eczne o"rodki dokumentacji dziejów konspiracji 
1939#1945 w Polsce43. Autorka opisa!a w nim histori%, zasoby oraz dzia!al-
no'$ pi%ciu organizacji (które nazywa „o'rodkami dokumentacji”): Komisji 
Historii Kobiet w Walce o Niepodleg!o'$ w Warszawie, Fundacji „Archi-
wum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S!u#by Polek” 
w Toruniu44, Fundacji „Archiwum Pozna(skie AK i Walki o Suwerenne 
Prawa Narodu” w Poznaniu, Fundacji „Centrum Dokumentacji Czynu Nie-
podleg!o'ciowego” w Krakowie oraz Fundacji Polskiego Pa(stwa Podziem-
nego w Warszawie. W obliczu braków w literaturze przedmiotu, zdecydo-
wa!a si% zebra$ informacje o tych placówkach za pomoc" ankiety, na któr" 
odpowiedzia!o pi%$ z sze'ciu zapytanych organizacji45. W swoim artykule 
Minczykowska poda!a (niedost%pne do tej pory dla szerszej publiczno'ci) 
informacje dotycz"ce powstania, organizacji i celów tych pi%ciu organiza-
cji, ich dzia!alno'ci i zbiorów46. Mimo #e nie przedstawi!a szczegó!ów do-
tycz"cych metodologii badania, to warto zauwa#y$, i# artyku! ten znacznie 
wyprzedza swoje czasy, powsta! bowiem wiele lat przed wywo!anym przez 
dzia!ania O'rodka KARTA „boomem” na zainteresowanie archiwami spo-
!ecznymi. Na&publikacj% kolejnych bada( nad archiwami spo!ecznymi trze-
ba by!o czeka$ 11 lat. 

42 W tym miejscu nie przytaczam pojedynczych studiów o charakterze teoretycz-
nym, bazuj"cych wy!"cznie na literaturze przedmiotu, ani krótkich opisów dzia!alno'ci 
poszczególnych archiwów spo!ecznych, sporz"dzonych przez pracuj"cych w nich archi-
wistów, co nie oznacza jednak, #e deprecjonuj% ich warto'$ naukow". 

43 K. Minczykowska, Spo!eczne o"rodki dokumentacji dziejów konspiracji 1939#1945 
w Polsce, „Archiwista Polski”, nr&2 (30), 2003, s.&39–50. 

44 Obecnie funkcjonuje ona pod nazw" Fundacja Genera! El#biety Zawackiej. Ar-
chiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S!u#by Polek.

45 K. Minczykowska, Spo!eczne o"rodki dokumentacji, s.&39. 
46 Tam#e, s.&40)49.
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W 2014!r. O"rodek KARTA, w ramach programu „Stabilizacja archiwi-
styki spo#ecznej w Polsce” $nansowanego przez Narodowy Instytut Audio-
wizualny, przeprowadzi# badania ankietowe archiwów spo#ecznych, których 
celem by#o uzyskanie odpowiedzi na pytania o to,

jak funkcjonuj% archiwa spo#eczne w Polsce; jakie priorytety wyznaczaj% 
we w#asnej dzia#alno"ci archiwalnej; jakie problemy stoj% na drodze do re-
alizacji misji dokumentowania i ratowania historii, a tak&e, jakie bariery 
musz% pokona', by ich sytuacja uleg#a zmianie47.

Ankiet( z#o&on% z 16 pyta), zarówno otwartych, jak i zamkni(tych, 
wys#ano do 430 archiwów (zawartych w bazie prowadzonej przez O"rodek 
KARTA); odes#ano 155 wype#nionych ankiet48. Dzi(ki tej ankiecie zde$nio-
wano najwa&niejsze potrzeby archiwów spo#ecznych ($nansowanie, profe-
sjonalna wiedza i umiej(tno"ci, wyposa&enie archiwum i sprz(t komputero-
wy), a tak&e okre"lono sposoby ich $nansowania (przede wszystkim "rodki 
w#asne, w dalszej kolejno"ci darowizny i dotacje)49. Osoby zaanga&owane 
w tworzenie archiwów spo#ecznych wskaza#y równie& g#ówne obszary dzia-
#alno"ci archiwalnej, które mog#yby pos#u&y' w dalszym rozwoju archiwów 
spo#ecznych, czyli: opisywanie/opracowanie, udost(pnienie cyfrowych 
zbiorów w Internecie, porz%dkowanie i opis, pozyskiwanie, digitalizacja, 
konkursy grantowe/pisanie wniosków50. Archiwi"ci spo#eczni przedstawili 
te& preferowan% form( wsparcia merytorycznego, jak% s% szkolenia stacjo-
narne i bezpo"redni kontakt z ekspertem51. Wed#ug raportu a& 82% archi-

47 M. Kudosz, A.!Maci%g, Archiwa spo!eczne w Polsce. Wyniki badania ankietowego 
przeprowadzonego w 2014"r. przez O#rodek KARTA, Warszawa 2014, http://archiwa.org/
as/as_img/uploaded/badanie2014archiwspoleczne.pdf [dost(p: 15.08.2017], s.!2. 

48 Nale&y podkre"li', &e przynajmniej 71 odpowiedzi przys#anych zosta#o przez 
biblioteki gminne wspó#pracuj%ce z KART* w ramach programu Cyfrowe Archiwa 
Tradycji Lokalnych; patrz: M.!Kudosz, A.!Maci%g, Archiwa spo!eczne w Polsce. Wyniki 
badania, s.!10. 

49 Tam&e, s.!2+5. 
50 Tam&e, s.!8. Nazwy poszczególnych kategorii zosta#y dok#adnie przytoczone z ra-

portu z badania; warto zwróci' uwag( na rozdzielno"' kategorii „opisywanie/opracowa-
nie” oraz „porz%dkowanie i opis”.

51 Tam&e, s.!7, 9. 
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wów posiada stron! internetow" s#u$"c" prezentacji zbiorów, jednak wynik 
ten autorki badania komentuj" jednocze%nie nast!puj"co: „Posiadanie stro-
ny internetowej nie oznacza mo$liwo%ci udost!pniania na niej materia#ów 
archiwalnych, zwykle s#u$y ona ukazywaniu informacji bie$"cych, wynika-
j"cych z dzia#alno%ci danej organizacji”52. W ramach badania przestudio-
wano równie$ ówczesne oczekiwania co do zawarto%ci portalu dla archi-
wistów spo#ecznych prowadzonego przez O%rodek KARTA (www.archiwa.
org)53. Ankieta wskazuje, $e najcz!%ciej stosowane przez archiwa spo#eczne 
formy katalogowania zbiorów to strony internetowe (spe#niaj"ce jednocze%-
nie rol! ewidencyjn") oraz spisy tworzone w komputerowych dokumentach 
tekstowych lub arkuszach kalkulacyjnych. Co& ciekawe, 38 respondentów 
stwierdzi#o brak jakiegokolwiek sposobu ewidencjonowania materia#ów, 
a 20 (lub 28) przyzna#o si! do posiadania katalogu kartkowego54. Badanie 
pokazuje, $e archiwa spo#eczne wspó#pracuj" g#ównie z organizacjami po-
zarz"dowymi i samorz"dem lokalnym, w mniejszym stopniu z administra-
cj" pa'stwow". Wed#ug wyników badania archiwa spo#eczne w zdecydowa-
nej wi!kszo%ci (83%) chc" dzia#a( w ramach tworzonej przez KART) sieci 
archiwów spo#ecznych oraz chc" by( wpisane do rejestru niepa'stwowego 
zasobu archiwalnego55. 

O%rodek KARTA jest tak$e organizatorem badania archiwów spo#ecz-
nych, zrealizowanego w 2016&r. Badanie to, obok innych zada', m.in.&prze-
budowy bazy archiwów spo#ecznych na stronie www.archiwa.org, reali-
zowane by#o w ramach grantu otrzymanego od Naczelnego Dyrektora 

52 Tam$e, s.&10. 
53 Tam$e, s.&11*12. 
54 Liczba 20 wskazana zosta#a na wykresie, a liczba 28&– w narracyjnym opisie tej 

cz!%ci wyników ankiety. Dziwi w tym miejscu liczny udzia# katalogów kartkowych, któ-
ry mo$e by( zwi"zany z uczestnictwem w badaniu równie$ gminnych bibliotek, bior"-
cych udzia# w programie Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. Raport nie informu-
je jednak czytelnika, jakiego typu podmioty odpowiedzia#y na ankiety (przynajmniej 
71&CATL-i!) ani jak rozk#adaj" si! wska+niki odpowiedzi w ró$nych grupach respon-
dentów (z kilkoma wyj"tkami). Co& wi!cej, wiele archiwów wybra#o wi!cej ni$ jedn" 
odpowied+, bo suma wyników wynosi 197 (lub 205, je%li katalog kartkowy wybra#o 28, 
a nie 20 podmiotów)&– nie wiemy jednak, które odpowiedzi wspó#wyst!powa#y ze sob" 
i jak cz!sto.

55 M. Kudosz, A.&Maci"g, Archiwa spo!eczne w Polsce. Wyniki badania, s.&16*22. 
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Archiwów Pa!stwowych w konkursie „Wspieranie dzia"a! archiwalnych 
2016” (projekt pt. „Archiwa spo"eczne w Polsce#– stan obecny i perspekty-
wy”, realizacja od kwietnia do pa$dziernika 2016#r.)56. Efektem ekspertyzy 
sta"a si% obszerna publikacja o tym samym tytule, dost%pna bezp"atnie on-
line. Autorami poszczególnych rozdzia"ów publikacji byli eksperci zarów-
no z O&rodka KARTA, jak i ze &rodowiska akademickiego57. Warto krótko 
wspomnie', (e cho' obecnie KARTA u(ywa szerokiej de)nicji archiwum 
spo"ecznego, wed"ug której rozmaite podmioty (równie( osoby )zyczne 
i grupy nieformalne) mog* prowadzi' tego typu archiwum, to w omawianej 
publikacji opisano wy"*cznie archiwa spo"eczne prowadzone przez organi-
zacje pozarz*dowe (wynika to zapewne z charakteru i warunków konkursu 
grantowego); zaznaczono jednocze&nie, (e nie s* one to(same z archiwami 
bie(*cymi organizacji spo"ecznych58.

Przywo"ane badanie nie ma charakteru stricte naukowego, rygorystycz-
nie stosuj*cego metod% naukow* (i metodologi% nauk spo"ecznych#– co, jak 
wspomnia"am wcze&niej, warunkowa"o moj* decyzj% o umieszczeniu opisu 
danych studiów w tym miejscu). Mimo tego jest istotnym krokiem w pozna-
niu specy)ki archiwów spo"ecznych w Polsce. +ród"ami danych w omawia-
nym studium by"a baza archiwów spo"ecznych prowadzona przez O&rodek 
KARTA59 oraz inne bazy danych (zw"aszcza u(ywany przez archiwa pa!-
stwowe Zintegrowany System Informacji Archiwalnej), artyku"y naukowe 
i publikowane pomoce archiwalne, strony internetowe, a tak(e informacje 
uzyskane w bezpo&rednim kontakcie z przedstawicielami archiwów oraz 
podczas wizyt studyjnych, przeprowadzonych przez pracowników O&rodka 

56 Oferta organizacji pozarz!dowej [Fundacji O"rodka KARTA] realizacji zada-
nia publicznego „Wspieranie dzia#a$ archiwalnych 2016”. „Archiwa spo#eczne w Polsce. 
Stan obecny i perspektywy”, dokument otrzymany od Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Pa!stwowych w ramach dost%pu do informacji publicznej, 2016, Archiwum prywatne 
MWD. 

57 Archiwa spo#eczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy, red. K.# Zi%tal, Warsza-
wa 2016, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa_spoleczne_w_Polsce.Stan_
obecny_i_perspektywy.pdf [dost%p: 15.08.2017]. 

58 K. Zi%tal, Wst%p, [w:] Archiwa spo#eczne w Polsce. Stan obecny, s.#3,4. 
59 Baza archiwów spo#ecznych [O"rodka KARTA], 2019, https://archiwa.org/archi-

ves [dost%p: 11.07.2019].
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w sze!ciu archiwach, w których wdro"ono #rmowany przez KART$ Otwar-
ty System Archiwizacji (OSA)60. 

W pierwszym rozdziale ksi%"ki Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny 
i perspektywy autorki (Anna Sobczak i Ma&gorzata Kudosz) charakteryzuj% 
(na podstawie bazy danych O!rodka KARTA) archiwa spo&eczne w Polsce, 
prowadzone przez organizacje pozarz%dowe (wed&ug przytaczanych danych 
baza identy#kowa&a wtedy 272 takie inicjatywy)61: ich rozmieszczenie i'wiek, 
a tak"e tematyk( zasobów, zakres chronologiczny i gatunkowy zasobów 
oraz stan ich opracowania i digitalizacji'– uzupe&niaj%c narracj( tekstow% 
wykresami62. W dalszej cz(!ci ekspertyza ocenia „zaplecze infrastruktural-
ne” archiwów spo&ecznych, tj.'przede wszystkim sposoby przechowywania 
i udost(pniania zasobu archiwalnego w archiwach spo&ecznych, w podziale 
na zasób #zyczny i cyfrowy63. 

W kolejnej cz(!ci publikacji autorzy podj(li problematyk( opracowa-
nia zasobu archiwalnego w archiwach spo&ecznych, rozpoczynaj%c od opi-
su aspektów ich dzia&alno!ci, które maj% wp&yw na kszta&t zasobów (w tym 
sposoby jego opracowania)64, oraz dotychczasowych narz(dzi s&u"%cych 
opisywaniu zasobów65. Nast(pnie przeszli do analizy rozwi%za) w zakresie 
opracowania (struktury zasobów i pomocy archiwalnych'– w&%czaj%c w to 
wyszukiwarki na stronach WWW)66 oraz do analizy praktyk w kwestii opisu 
archiwalnego na poziomie jednostki archiwalnej67 i dokumentu68. T( cz(!* 

60 K. Zi(tal, Wst"p, [w:] Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny, s.'4. 
61 A. Sobczak, M.' Kudosz, Charakterystyka archiwów spo!ecznych, [w:] Archiwa 

spo!eczne w Polsce. Stan obecny, s.'7. 
62 Tam"e, s.'6+18. 
63 E. Ko&odziejska, Zaplecze infrastrukturalne archiwistyki spo!ecznej, [w:] Archiwa 

spo!eczne w Polsce. Stan obecny, s.'19+26. 
64 K. Zi(tal, Opracowanie zbiorów archiwów spo!ecznych [uwagi wst"pne], [w:] Ar-

chiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny, s.'27+30. 
65 K. Zi(tal, Narz"dzia do opracowania zbiorów dotychczas stosowane przez archiwa 

spo!eczne, [w:] Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny, s.'31+33. 
66 T. Czarnota, Rozwi#zania stosowane w zakresie opracowywania zbiorów archi-

wów spo!ecznych, [w:] Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny, s.'34+52. 
67 T. Czarnota, Opis na poziomie jednostki archiwalnej praktykowany w archiwach 

spo!ecznych, [w:] Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny, s.'53+55. 
68 Ten"e, Opis na poziomie dokumentu praktykowany w archiwach spo!ecznych, [w:] 

Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny, s.'56+62. 
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ekspertyzy zamykaj! teksty dotycz!ce kopii przechowywanych w archiwach 
spo"ecznych69 oraz postulatów i dobrych praktyk w kwestii opracowania ich 
zasobów archiwalnych70. 

W trzeciej cz#$ci ekspertyzy zawarto charakterystyk# opisu archiwów 
spo"ecznych w prowadzonej przez O$rodek KARTA bazie danych71, a tak%e 
narracyjny opis wdra%ania w wybranych archiwach spo"ecznych propono-
wanego przez KART& programu OSA. Wdro%enie to odby"o si# w sze$ciu 
archiwach, wybranych tak, aby by"y jak najbardziej ró%norodne; s! to: To-
warzystwo Przyjació" Bronowic, Fundacja Przestrze' Kobiet, Towarzystwo 
Przytu"ku $w. Franciszka Salezego, Fundacja im. Zo(i Rydet, Miko"owskie 
Towarzystwo Historyczne oraz Fundacja im. Stanis"awa Flisa72. Porównano 
tak%e dwa systemy s"u%!ce opisowi archiwalnemu: ZoSIA i OSA73.

W tym samym konkursie grantowym NDAP z 2016)r. wygra" równie% 
projekt pt. „Ekspertyza sytuacji archiwów spo"ecznych w województwie po-
morskim”, zg"oszony przez SAP Oddzia" w Gda'sku (realizacja w okresie od 
maja do pa*dziernika 2016)r.). Celem projektu by"o zbadanie sytuacji archi-
wów spo"ecznych dzia"aj!cych na terenie w"a$ciwo$ci Archiwum Pa'stwo-
wego w Gda'sku, upublicznienie ich opisu, a tak%e opracowanie modeli ich 
wspierania przez NDAP, AP w Gda'sku oraz SAP74. 

Pierwszym etapem badania by" kontakt z 211 organizacjami i osoba-
mi (zycznymi, co do których autorzy badania stwierdzili, %e prowadz! 

69 A. Sobczak, K.)Zi#tal, Kwestie dyskusyjne!– problem kopii w archiwach spo"ecz-
nych, [w:] Archiwa spo"eczne w Polsce. Stan obecny, s.)63+65. 

70 K. Zi#tal, Postulaty i dobre praktyki dotycz#ce metodyki opracowywania zbiorów 
archiwów spo"ecznych, [w:] Archiwa spo"eczne w Polsce. Stan obecny, s.)63+69. 

71 Ta%, System informacji o zasobie archiwów spo"ecznych; Pilota$owe wdro$enia 
programu Otwarty System Archiwizacji, [w:] Archiwa spo"eczne w Polsce. Stan obecny, 
s.)79+88. 

72 Tam%e. 
73 E. Ko"odziejska, System OSA w analizie porównawczej do systemu ZoSIA, [w:] 

Archiwa spo"eczne w Polsce. Stan obecny, s.)89+102. 
74 Oferta organizacji pozarz#dowej [SAP Oddzia" Gda%sk] realizacji zadania pu-

blicznego „Wspieranie dzia"a% archiwalnych 2016”. „Ekspertyza sytuacji archiwów spo-
"ecznych w województwie pomorskim”, sekcja III.2. Dokument otrzymany od Naczel-
nego Dyrektora Archiwów Pa'stwowych w ramach dost#pu do informacji publicznej, 
2016, Archiwum prywatne MWD. 
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archiwa spo!eczne. Odpowiedzi udzieli!o 142 adresatów, lecz tylko 38"zgo-
dzi!o si# na udzia! w badaniach ankietowych; 25 spo$ród nich podda-
no bezpo$redniemu badaniu na miejscu" – „ekspertyzie archiwalnej”75. 
Bardzo cenne s% opisane w raporcie problemy z kontaktem z archiwami 
spo!ecznymi"– powody odmowy udzia!u w badaniu, niech#& i nieufno$& 
wobec przedstawicieli s!u'by archiwalnej, a tak'e fakt, 'e niektóre organi-
zacje ju' nie istniej%, cho& trudno znale(& $lady ich likwidacji76. 

Wyniki zaprezentowano w zbiorczym raporcie zawieraj%cym pod-
sumowanie wyników badania w postaci wykresów liczbowych oraz 
narracyjnego opisu poszczególnych kwestii" – z podanymi przyk!adami 
odnosz%cymi si# do konkretnych archiwów (raport nie zawiera opisów 
poszczególnych zbadanych archiwów). W projekcie przestudiowano mo-
tywy tworzenia archiwów spo!ecznych oraz sposoby ich )nansowania 
(g!ównie samodzielnie" – przez wk!ad twórców i sk!adki cz!onkowskie, 
nieliczne archiwa )nansuj% swoj% dzia!alno$& z publicznych grantów)77, 
a tak'e obecno$& normatywów kancelaryjno-archiwalnych, personel 
i (ród!a wiedzy archiwistycznej (g!ównie O$rodek KARTA i Internet)78. 
Raport przybli'a równie' charakter zasobów archiwów spo!ecznych na 
Pomorzu"– ich zakres chronologiczny (przede wszystkim XIX i XX"w.), 
tematyk#, zakres geogra)czny oraz j#zyk i rodzaje posiadanych materia-
!ów (zw!aszcza fotogra)e)79. Zbadano, w jaki sposób archiwa spo!eczne 
pozyskuj% zasób archiwalny czy go brakuj% (w du'ej wi#kszo$ci"– nie), 
jaki jest stan zewidencjonowania i opracowania zasobu, a tak'e, jakie s% 
warunki jego przechowywania. Te"ostatnie, cho& nieprofesjonalne, by!y 
wystarczaj%ce dla zapewnienia materia!om bezpiecze*stwa; okaza!o si# 
jednak, 'e ponad po!owa archiwów nie prowadzi 'adnej ewidencji zaso-
bu archiwalnego (przez co trudno okre$li& jego wielko$&), a ponad 40% 

75 P. Gizi*ski, Przegl!d pomorskich archiwów spo"ecznych#– podsumowanie projektu 
gda$skiego Oddzia"u Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gda*sk 2016, http://sap.ar-
chiwapomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport-z-archiwistyki-spolecznej.pdf 
[dost#p: 17.08.2016], s."2. 

76 Tam'e, s."3, 23. 
77 Tam'e, s."4+5. 
78 Tam'e, s."5. 
79 Tam'e, s."5+8, 10. 
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zbiorów jest nieuporz!dkowanych (a kolejne 35%" – tylko cz#$ciowo)80. 
Raport przekazuje równie% informacje na temat udost#pniania zasobu ar-
chiwalnego przez zbadane archiwa spo&eczne (32% z nich tego nie robi) 
oraz na temat organizowanych wystaw i dzia&alno$ci wydawniczej, a tak%e 
stosowanych metod reprodukcji81. 

Celem badania by&o równie% zde'niowanie potrzeb i problemów po-
morskich archiwów spo&ecznych. W$ród nich znalaz& si# m.in."brak $rod-
ków na 'zyczne zabezpieczanie zasobów, a tak%e potrzeba pomocy przy 
ewidencjonowaniu zbiorów i podnoszenie kwali'kacji osób zajmuj!cych 
si# archiwami. W zwi!zku z tak okre$lanymi potrzebami autor badania 
wymieni& równie% mo%liwe sposoby zapewnienia archiwom spo&ecznym 
pomocy przez pa(stwow! s&u%b# archiwaln!, jakimi s!: organizacja bez-
p&atnych szkole( archiwalnych z elementami praktyki (nie tylko w War-
szawie!), równie% dotycz!cych praw autorskich i ubiegania si# o $rodki 
publiczne; do'nansowanie konsultacji archiwalnych czy zatrudnienie 
profesjonalnego archiwisty, który pomóg&by w opracowaniu zasobu ar-
chiwalnego; doposa%enie archiwów w profesjonalne opakowania bezkwa-
sowe s&u%!ce przechowywaniu zbiorów; stworzenie platformy s&u%!cej 
spotkaniom i wymianie informacji82. 

W ostatnich dniach 2017"r. na stronie internetowej www.archiwa.org 
opublikowano kolejn! zbiorow! publikacj# O$rodka KARTA, pt. Archiwi-
styka spo!eczna. Diagnoza i wyzwania, w której zaprezentowano m.in."wy-
niki bada( nad archiwami spo&ecznymi w Polsce83. 

W publikacji tej Katarzyna Zi#tal w uj#ciu ogólnym prezentuje zjawi-
sko spo&ecznej archiwistyki w Polsce (zasób archiwalny i sposoby dzia-
&ania archiwów spo&ecznych), u%ywaj!c zarówno metod ilo$ciowych, jak 
i jako$ciowych, w przypadku których )ród&em danych by&y, odpowiednio, 
baza archiwów spo&ecznych O$rodka KARTA oraz wywiady z twórcami 
archiwów i opisy archiwalne. Brak bardziej szczegó&owych informacji na 

80 Tam%e, s."9*13. 
81 Tam%e, s."14*17. 
82 Tam%e, s."17*23. 
83 Archiwistyka spo!eczna. Diagnoza i wyzwania, red. A."Jó)wik, K."Zi#tal, Warsza-

wa 2017, https://archiwa.org/sites/default/'les/'les/archiwistyka-spoleczna-diagnoza-
-i-wyzwania.pdf [dost#p: 22.02.2018]. 
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temat metodologii prowadzonego badania. Autorka prezentuje infor-
macje ilo!ciowe na temat twórców archiwów spo"ecznych oraz ich licz-
by, zale#nie od województwa i wielko!ci miejscowo!ci, ilo!ciowo opisuje 
równie# specy$k% ich zasobów (tematy i rodzaje gromadzonych materia-
"ów). W uj%ciu jako!ciowym natomiast przedstawia sposoby powstawa-
nia archiwów spo"ecznych oraz rodzaje twórców przechowywanej w nich 
dokumentacji84. Pojawia si% równie# temat metod przechowywania, opra-
cowania i udost%pniania zasobu, autorka powtarza jednak przede wszyst-
kim wyniki ekspertyzy KARTY z&roku 201685.

Analizie warunków dzia"ania archiwów spo"ecznych oraz okre!leniu 
kierunków i form ich wsparcia s"u#y"o badanie Natalii Martini i Artu-
ra Jó'wika, opublikowane w dalszej cz%!ci omawianej pracy zbiorowej. 
W tym celu badaniu poddano dziesi%( placówek dobranych tak, aby za-
pewni( jak najbardziej ró#norodn) grup% pod wzgl%dem rodzaju pod-
miotu prowadz)cego archiwum, jego lokalizacji, okresu dzia"alno!ci oraz 
charakteru (archiwum cyfrowe/tradycyjne)86. Wi%cej szczegó"owych in-
formacji o metodologii, np.&na temat 'róde" danych, autorzy nie poda-
j). Do&badania wybrano nast%puj)ce archiwa: Archiwum Historii Kobiet 
prowadzone przez Fundacj% Przestrze* Kobiet w Krakowie; Archiwum 
Polskich Ormian prowadzone przez Fundacj% Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich w Warszawie; Archiwum Spo"eczne Nowica-Przy-
s"up&– prowadzone przez grup% nieformaln) (od kwietnia 2017&r. przez 
Fundacj% Memo); Archiwum Spo"eczne Osiedla Przyja'* prowadzone 
przez Stowarzyszenie Przyja'ni PS w Warszawie; Bronowickie Archiwum 
Spo"eczne prowadzone przez Towarzystwo Przyjació" Bronowic w Krako-
wie; Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza w Sejnach, prowadzone 
przez samorz)dow) instytucj% kultury O!rodek „Pogranicze&– sztuk, kul-
tur i narodów” we wspó"pracy z Fundacj) Pogranicze; Cyfrowe Archi-
wum +odzian „Miastograf ” prowadzone przez +ódzkie Stowarzyszenie 

84 K. Zi%tal, Archiwa spo!eczne w Polsce"– prezentacja i analiza wyników bada#, [w:] 
Archiwistyka spo!eczna. Diagnoza, s.&16,28. 

85 Tam#e, s.&31,32. 
86 A. Jó'wik, N. Martini, Realia funkcjonowania archiwów spo!ecznych i czynniki 

sprzyjaj$ce ich rozwojowi, [w:] Archiwistyka spo!eczna. Diagnoza, s.&62. 
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Inicjatyw Miejskich Topogra!e; Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej 
prowadzone przez Miejsk" Bibliotek# Publiczn" w Chrzanowie; Cyfro-
we Archiwum Tradycji Lokalnej prowadzone przez Gminn" Bibliotek# 
Publiczn" w Raszynie; O$rodek „Brama Grodzka%– Teatr NN” prowadzo-
ny przez samorz"dow" instytucj# kultury w Lublinie. W tek$cie zawarto 
krótk" charakterystyk# tych podmiotów87. 

Badanie zawiera krótki opis sposobów !nansowania archiwów spo-
&ecznych oraz zwi"zanych z tym problemów (rozró'niaj"c sytuacj# orga-
nizacji pozarz"dowych od samorz"dowych), w tym niedostatków infra-
struktury oraz rol# osobistych relacji twórców w ich funkcjonowaniu88. 
Autorzy zwi#(le opisuj" tak'e sposoby gromadzenia materia&ów przez 
archiwa spo&eczne, podkre$laj"c rol# ich relacji z lokaln" spo&eczno$ci"89. 
Z badania wynika rosn"ca profesjonalizacja dzia&a) tych placówek oraz 
próba dostosowania opisu zasobu do odbiorców, niekiedy przez $wiado-
me odej$cie od standardów archiwalnych i unikanie szczegó&owych opra-
cowa), „zwa'ywszy na odmienno$* potrzeb u'ytkowników, dostosowan" 
do tego hierarchi# celów oraz ograniczone »moce przerobowe« samych 
archiwistów”90. Inaczej jednak wygl"da sytuacja w archiwach spo&ecznych, 
które swoj" dzia&alno$* kieruj" do profesjonalistów. Wtedy opracowanie 
ich zasobu ma charakter bardziej profesjonalny. Obserwacja ta przeno-
szona jest przez autorów równie' na kwesti# udost#pniania archiwaliów91. 
Krótko omówiono tak'e problematyk# ich digitalizacji92.

W latach 2016+2017 O$rodek KARTA przeprowadzi& równie', opu-
blikowane we wspomnianej pracy zbiorowej, badanie dotycz"ce zagro'o-
nych zbiorów organizacji pozarz"dowych. Mia&o ono dwie fazy: ilo$ciow", 
w której dane pochodz"ce od 70 organizacji zebrano za pomoc" ankiet, 
oraz jako$ciow", polegaj"ca na sk&adaniu wizyt studyjnych przez przed-
stawicieli O$rodka KARTA. Celem badania by&o poznanie skali, typów 
oraz przyczyn zagro'e) zasobu archiwalnego zbadanych organizacji, co 

87 Tam'e, s.%62+65. 
88 Tam'e, s.%66+68. 
89 Tam'e, s.%69+70. 
90 Tam'e, s.%71. 
91 Tam'e, s.%72. 
92 Tam'e, s.%73. 
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dzi!ki stworzeniu odpowiednich narz!dzi reagowania mo"e przyczyni# 
si! do poprawy ich bezpiecze$stwa. Badaniem obj!to materia%y archiwal-
ne (zgodnie z ustawowym rozumieniem terminu), pomini!to natomiast 
dokumentacj! bie"&c&93.

W pierwszej cz!'ci autorka, Ma%gorzata Kudosz, omawia wyniki ba-
dania ilo'ciowego, rozpoczynaj&c od sposobu doboru organizacji poza-
rz&dowych (wytypowanych jako organizacje posiadaj&ce zbiory zagro-
"one, na podstawie bazy danych O'rodka KARTA, oraz bazy organizacji 
pozarz&dowych prowadzonej przez Stowarzyszenie KLON/Jawor). Warto 
w tym miejscu zwróci# uwag! na zdecydowan& przewag! w'ród respon-
dentów organizacji z województwa mazowieckiego (24 organizacje wo-
bec jednej organizacji m.in.(z województwa kujawsko-pomorskiego czy 
lubuskiego)94. Ankieta eksplorowa%a na przyk%ad tematyk! gromadzonych 
przez organizacje materia%ów: 

30 (z 70) organizacji gromadzi zbiory zwi&zane z histori& swojej organi-
zacji95, 23 (z 70) gromadzi zbiory o tematyce lokalnej (historii miasta i re-
gionu), zaledwie 2 (z 70) organizacji zajmuje si! histori& osoby(– jej "ycia 
zawodowego i prywatnego (dzia%acze opozycyjni, arty'ci), 3 (z 70)(– hi-
stori& kolei, 4 (z 70)(– dokumentuje "ycie i dzia%alno'# mniejszo'ci na-
rodowej w Polsce (Ukrai$cy, Romowie, )ydzi). Pozosta%e organizacje 
gromadz& materia%y dotycz&ce historii teatru, sportu, nauki i techniki96.

W'ród typów gromadzonych materia%ów najcz!'ciej wymienia-
ne by%y fotogra*e i dokumenty osobiste97. Autorka zwróci%a uwag! na 
fakt, "e niewiele organizacji by%o w stanie poda# wielko'# gromadzone-

93 M. Kudosz, Zagro!one zbiory archiwalne w organizacjach pozarz"dowych, [w:] 
Archiwistyka spo#eczna. Diagnoza, s.(76. 

94 Tam"e, s.(78+79. 
95 Dlatego te" na przytaczane w tym miejscu badanie nie nale"y patrze# przez pry-

zmat badania archiwów spo%ecznych; w du"ej mierze bowiem analizowane organizacje 
przechowuj& wy%&cznie materia%y wytworzone przez nie same. Tego typu organizacji nie 
bra%am pod uwag! w wyborze archiwów do badania i "adne z opisanych przeze mnie 
archiwów nie ma takiego charakteru. 

96 M. Kudosz, Zagro!one zbiory, s.(80. 
97 Tam"e. 
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go zasobu, co zwi!zane jest z kolejnymi przedstawionym w publikacji in-
formacjami"– oko#o jedna trzecia organizacji posiada zasób nieuporz!d-
kowany98. W dalszej kolejno$ci, u%ywaj!c w narracji przede wszystkim 
liczb, ale uzupe#niaj!c je te% przyk#adami (zanonimizowanymi), omówio-
no sposoby porz!dkowania materia#ów, kto si& tym zajmuje w zbadanych 
organizacjach, sposoby ich przechowywania i digitalizowania oraz udo-
st&pniania99. 

Drug! cz&$' badania stanowi#y 22 wizyty studyjne w archiwach or-
ganizacji spo#ecznych, podczas których przeprowadzono wywiady ja-
ko$ciowe o cechach wywiadów cz&$ciowo ustrukturyzowanych, pytaj!c 
m.in."o charakterystyk& materia#ów archiwalnych, ich przechowywanie, 
opracowanie i udost&pnianie oraz problemy organizacji. Kwestie te na-
st&pnie omówiono"– ponownie stosuj!c g#ównie narracj& ilo$ciow!. Wy-
niki badania zanonimizowano100. Dzi&ki badaniu uda#o si& zidenty(ko-
wa' powody zagro%enia zasobów organizacji spo#ecznych; s! to m.in."brak 
wiedzy z zakresu archiwistyki, (zyczne rozproszenie materia#ów, niepra-
wid#owe ich przechowywanie, przywi!zywanie niewielkiej wagi do opra-
cowania materia#ów, nieuregulowany stan prawny dokumentów, brak za-
pisu w statucie co do post&powania z zasobem archiwalnym w przypadku 
likwidacji organizacji101.

Powy%sza krótka analiza pokazuje, %e archiwa spo#eczne by#y ju% 
tematem bada) w ró%nym zakresie, w ramach projektów o bardziej lub 
mniej naukowych ambicjach. Co" wi&cej, mamy do czynienia zarówno 
z badaniami polskimi, jak i zagranicznymi (zapewne równie% poza kr&-
giem angloj&zycznym). Jednocze$nie uwa%am, %e stricte naukowa mono-
gra(a, stworzona w ramach rygorystycznego metodologicznie studium, 
jest w Polsce bardzo potrzebna, zarówno po to, aby dostarczy' opinii 
publicznej „twardych”, wiarygodnych danych o archiwistyce spo#ecznej 
(a przynajmniej wycinku zjawiska), jak i po to, aby zaprezentowa' archi-
wa spo#eczne jako przedmiot bada) archiwistycznych"– warty poznania, 

98 Tam%e, s."81. 
99 Tam%e, s."81*86. 
100 Tam%e, s."87*90. 
101 Tam%e, s."91*93. 
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jak równie! mo!liwy do zbadania. Nie oznacza to, !e studium to by"o za-
daniem "atwym i niepozbawionym przeszkód. O przyj#tych za"o!eniach 
metodologicznych, przebiegu studium oraz problemach w jego trakcie 
opowiada kolejny rozdzia" pracy.
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W archiwistycznych pracach naukowych, publikowanych w ostatnich latach 
w Polsce, odnalezienie fragmentów po!wi"conych ich paradygmatowi ba-
dawczemu nie nale#y do zada$ %atwych. Niniejsza praca opiera si" jednak 
w du#ej mierze na metodologii bada$ spo%ecznych. Te z kolei charaktery-
zuj& si" du#& !wiadomo!ci& metodologiczn& oraz przywi&zaniem do wy-
%o#enia w pracach naukowych ich charakteru teoretycznego i metodolo-
gicznego, równie# kieruj&cego nimi paradygmatu. Z tego wzgl"du, a tak#e 
z powodu mojego przywi&zania do kwestii teorii i metodologii, w studium 
tym nie mog%o zabrakn&' podrozdzia%u odnosz&cego si" krótko do kwestii 
paradygmatycznych. 

Termin „paradygmat” jest problematyczny, o czym wie ka#dy, kto 
kiedykolwiek próbowa% zg%"bia' jego znaczenie. Poniewa# szczegó%o-
we zde(niowanie go nie jest celem tego studium, wystarczy stwierdzi', 
#e w ogólnym rozumieniu paradygmat to „zasadniczy system wierze$ 
i !wiatopogl&d, którym kieruje si" badacz nie tylko w kwestiach wybo-
ru metody, ale równie# w fundamentalnych kwestiach ontologicznych 
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i epistemologicznych”1. Upraszczaj!c nieco, jest to zatem pogl!d badacza 
na "wiat, na to, jak on funkcjonuje, a tak#e na sposoby jego postrzegania$– 
a wi%c równie# na natur% bada& naukowych. 'wiatopogl!d ten kszta(towa-
ny jest zw(aszcza przez reprezentowan! przez badacza dyscyplin% nauko-
w! (i jej dotychczasowy dorobek), wp(ywy akademickich mentorów oraz 
przesz(e do"wiadczenia badawcze2. Na$kwesti% tego, jakimi paradygmata-
mi kieruj! si% wspó(cze"nie naukowcy, mo#na spogl!da) z ró#nych per-
spektyw. John W.$Creswell wymienia cztery podstawowe paradygmaty ba-
dawcze: postpozytywizm, aktywizm, konstruktywizm oraz pragmatyzm3.

Charakter moich bada& jest konsekwencj! przyj%cia przeze mnie "wia-
topogl!du konstruktywistycznego (paradygmat interpretatywny), wedle 
którego: 

1.  Znaczenia s! konstruowane przez istoty ludzkie, które w swoich kon-
taktach ze "wiatem, dokonuj! jego interpretacji. […]

2.  Ludzie wchodz! w kontakt ze "wiatem i nadaj! mu sens z w(asnej per-
spektywy historycznej i kulturowej$ – wszyscy rodzimy si% w "wiecie 
znacze&, narzucanych nam przez kultur%. […]

3.  Generowanie podstawowych znacze& ma zawsze charakter spo(eczny, 
nast%puje podczas interakcji zachodz!cych w spo(eczno"ci ludzkiej 
i jest ich wynikiem. […]4.

W takim kontek"cie rozpatruj% równie# archiwum$ – jakiekolwiek, 
nie tylko spo(eczne$ – nie jako obiektywnie i niezale#nie istniej!cy or-
ganizm, którego cechy, funkcje, zasady równie# istniej! niezale#nie od 
"wiata, a badacz (archiwista) mo#e jedynie je poznawa) w sposób natura-
listyczny, tak jak biolog poznaje zasady funkcjonowania i anatomi% orga-
nizmu (czy te# paleontolog$– skamielin%; metafor% t% mog! zna) archiwi"ci 

1 E. G.$ Guba, Y. S.$ Lincoln, Competing Paradigms in Qualitative Research, [w:] 
Handbook of Qualitative Research, red. N. K.$ Denzin, Y. S.$ Lincoln, *ousand Oaks 
1994, s.$105.

2 J. W.$ Creswell, Projektowanie bada! naukowych. Metody jako"ciowe, ilo"ciowe 
i mieszane, t(um. J.$Gilewicz, Kraków 2013, s.$31–32.

3 Wi%cej o charakterystyce poszczególnych pogl!dów: tam#e, s.$32–37.
4 Tam#e, s.$34
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z dziewi!tnasto- i dwudziestowiecznych pism dotycz"cych teorii archiwal-
nej)5. Archiwum jest wynikiem dzia#ania ludzi, wytworem kultury swoje-
go czasu, wypadkow" sytuacji prawnej, mód, decyzji poszczególnych osób, 
stosunków politycznych, tendencji spo#ecznych, stanu bada$, potrzeb oto-
czenia oraz zapewne wielu innych czynników, zale%nie od tego, o jakim 
typie archiwum b!dziemy mówi&, w jakim okresie b!dzie ono powstawa& 
i dzia#a& oraz w jakim miejscu. Najbardziej wida& to w sytuacji archiwów 
spo#ecznych, których nie sposób postrzega& inaczej, jak tylko z perspektywy 
zhumanizowanej, kulturowej, kontekstualnej6. 

W badaniach archiwalnych zazwyczaj nie postrzega si! archiwum jako 
spo#eczny konstrukt (o subiektywnym charakterze), tylko jako obiektywny 
efekt pewnych dzia#a$. W pe#ni zgadzam si! z opini" wyra%on" na ten temat 
przez Karen F.'Gracy, ameryka$sk" badaczk! archiwów:

Mimo i% badania archiwalne cz!sto pochyla#y si! nad kwestiami proce-
sów i funkcji, czego dowodz" niezliczone prace dotycz"ce selekcji i opi-
su, rzadko podchodzimy do tych kwestii z socjokulturowej perspektywy, 
która uznaje nieod!"cznie [podkr. oryg.] subiektywn" natur! prac archi-
walnych. Zamiast tego pytania badawcze zdawa#y si! promowa& dzia#ania 
archiwalne jako prac! idealnie obiektywn", w której osobista czy zbiorowa 
subiektywno(& musi by& albo zignorowana, albo wykorzeniona. By& mo%e 
wielu z nas nadal pozostaje przesadnie pod wp#ywem wiary w (wi!to(& 
procesów tworzenia dokumentacji i zarz"dzania ni"7, naiwnie pragn"c 
uczyni& je (ci(le logicznymi czynno(ciami, które tym samym mog" by& 
teoretyzowane, znormalizowane i uogólniane (nie mówi"c ju% o tym, %e 
zdehumanizowane)8.

5 Patrz: W.' Chor"%yczewski, Zasada proweniencji w polskiej my#li archiwalnej 
do$roku 1939, [w:] Toru%skie Konfrontacje Archiwalne, t.'2: Teoria archiwalna wczoraj$– 
dzi#$– jutro, red. W.'Chor"%yczewski, A.'Rosa, Toru$ 2011, s.'101)137.

6 Patrz te%: W.'Piasek, „Nowa archiwistyka”$– w stron& kulturowej teorii archiwum 
i archiwaliów, [w:] Toru%skie Konfrontacje Archiwalne, t.'4: Nowa archiwistyka$– archi-
wa i archiwistyka w ponowoczesnym kontek#cie kulturowym, red. W.'Chor"%yczewski, 
W.'Piasek, A.'Rosa, Toru$ 2014, s.'11)24.

7 W oryg.: record creation and recordkeeping.
8 K. F.'Gracy, Documenting Communities of Practice: Making the Case for Archival 

Ethnography, „Archival Science”, nr'3)4, 2004, s.'361.
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Podej!cie interpretatywne w archiwistyce musi si" wi#za$ z konteksto-
wym podej!ciem do dokumentacji i archiwów, z zaakceptowaniem (a na-
wet% – zaakcentowaniem) wp&ywu wywieranego na ich kszta&t przez twór-
ców i zarz#dców dokumentacji oraz archiwistów, a tak'e ze zrozumieniem, 
'e procesy, które wp&ywaj# na kszta&t dokumentów, w ka'dym stadium ich 
'ycia s# odbiciem konkretnych uk&adów si& dominuj#cych w danym czasie 
i miejscu, a tak'e zwi#zanych z nimi podej!$ do pami"ci i pami"tania oraz 
warto!ci praktycznej dokumentacji9.

Przyj"te przeze mnie podej!cie interpretatywne wi#'e si" ze !wiadomo-
!ci# wyst"puj#cych w procesie badawczym zapo!rednicze(, czyli tego, co 
staje na drodze do (niemo'liwego do osi#gni"cia) obiektywnego poznania 
realnie istniej#cej rzeczywisto!ci. 

Pierwszym poziomem zapo!redniczenia wyst"puj#cym w moim bada-
niu jest rola informatora (respondenta, osoby udzielaj#cej wywiadu) jako 
podstawowego )ród&a informacji na temat archiwum. Uzyskane od niego 
dane s# ju' zinterpretowane w wyniku postrzegania przez informatora sensu 
badania, swojej oraz mojej w nim roli, a przede wszystkim archiwum jako ta-
kiego. W ramy tego zjawiska wchodzi$ musz# równie' !wiadome zniekszta&-
cenia i przemilczenia. 

Drugim poziomem zapo!redniczenia jest moja interpretacja przekaza-
nych mi oraz uzyskanych przeze mnie informacji. W sposób subiektywny 
wybra&am przecie' temat bada( oraz sposób ich prowadzenia, nast"pnie 
subiektywnie dobra&am archiwa do badania, stosuj#c stworzony wcze!niej 
mechanizm doboru próby, który równie' nie mia& ca&kowicie obiektywnego 
charakteru (zreszt# ze wzgl"du na przyj"ty paradygmat oraz typ bada( wcale 
taki by$ nie musia&)10. Nie jestem ponadto neutralnym, ca&kowicie pozba-
wionym wcze!niejszych za&o'e( obserwatorem (archiwalnej) rzeczywisto-
!ci. Jest tak przede wszystkim dlatego, 'e uko(czy&am studia archiwistyczne, 
zajmuj" si" badaniem archiwów spo&ecznych od kilku ju' lat i spogl#dam 
na badane inicjatywy dokumentacyjne okiem osoby ukszta&towanej w tym 
temacie akademicko, naukowo i profesjonalnie. Stara&am si" jednak nie pro-

9 A. Gilliland, S.% McKemmish, Building an Infrastructure for Archival Research, 
„Archival Science”, nr%3*4, 2004, s.%169.

10 O doborze archiwów do badania, patrz: podrozdzia& III.2: Strategia badawcza.
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wadzi! tego studium z pozycji eksperta, lecz raczej"– z pozycji akademika, 
dociekliwego badacza, który pragnie pozna! jeszcze nieznany #wiat, a do 
tego potrzeba mu pomocnej d$oni prawdziwego eksperta w kwestii archi-
wów spo$ecznych"– czyli w$a#nie praktyka, spo$ecznego archiwisty"– który 
w omawianym studium przyj%$ rol& informatora udzielaj%cego mi d$ugiego 
i wyczerpuj%cego wywiadu, oprowadzaj%cego mnie po archiwum, z którym 
potem negocjowa$am tre#! raportu. Raport z ka'dego studium przypadku 
jest bowiem efektem dialogu, negocjacji, ustalenia wspólnej wizji tego same-
go archiwum spo$ecznego. 

W tym miejscu pojawia si& trzeci poziom zapo#redniczenia, na który jako 
autorka pracy nie mam ju' wp$ywu. Jest to interpretacja przedstawionych 
przeze mnie tre#ci przez czytelnika. Szczegó$owe raporty dotycz%ce poszcze-
gólnych archiwów zajmuj% lwi% cz&#! niniejszej publikacji, s% te' (w moim 
mniemaniu) najwa'niejszym jej fragmentem. (wiadomie zosta$y opubliko-
wane w ca$o#ci. Z jednej strony ze wzgl&du na opisowy cel pracy"– ch&! wpro-
wadzenia do obiegu naukowego opisów dzia$alno#ci archiwów spo$ecznych, 
charakterystyki ich zasobów archiwalnych, problemów, z jakimi si& boryka-
j%, etc. Z drugiej strony istotna jest dla mnie interpretacja czytelników, ich 
wizja poszczególnych archiwów spo$ecznych. Dzi&ki publikacji obszernego, 
naje'onego szczegó$ami opisu tych archiwów, odbiorca pracy ma narz&dzie 
do stworzenia tej interpretacji. Naturalnie wa'nym czynnikiem jest równie' 
ewentualna przydatno#! tego materia$u do bada) porównawczych. 

Jak wspomnia$am powy'ej, raport z ka'dego studium przypadku by$ 
„negocjowany”"– jest efektem dialogu badacza z informatorem. Nie powin-
no to jednak zwie#! czytelnika i zasugerowa! mu, 'e skoro „negocjowano” 
to znaczy, 'e co# po drodze posz$o nie tak i w efekcie trzeba by$o „ustali! 
wspóln% wersj& wydarze)”. Celem owych negocjacji by$o stworzenie wizji jak 
najbardziej odpowiadaj%cej rzeczywisto#ci, rzetelnego przybli'enia czytelni-
kowi archiwum. To"w tym miejscu okazuje si&, 'e moje badanie w pewnych 
kwestiach oscyluje mi&dzy paradygmatem interpretatywnym a postpozyty-
wistycznym11. Mimo 'e zdaj& sobie spraw& z niemo'no#ci przedstawienia 

11 O wspó$wyst&powaniu podej#cia interpretatywnego i postpozytywistycznego 
w badaniach archiwistycznych i wyst&puj%cych na tym styku tarciach, patrz: A."Gilli-
land, S."McKemmish, Building an Infrastructure, s."170.
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obiektywnego !wiata, !wiata „takiego, jakim jest”, to jednak chc" przekaza# 
czytelnikowi obraz mo$liwie zbli$ony do rzeczywisto!ci, a nie tylko moje czy 
informatora przemy!lenia na jego temat. Ten rozd%wi"k spowodowany jest 
charakterem pracy&– archiwoznawczym celem osi'ganym za pomoc' metod 
charakterystycznych dla bada( spo)ecznych. Celem studium jest opis archi-
wum materialnego (jako grupy dokumentów, instytucji), a nie grupy ludzi, 
spo)ecze(stwa, spo)eczno!ci, przy jednoczesnym uwzgl"dnieniu czynnika 
ludzkiego i dwustronnej relacji cz)owiek–archiwum12. 

Interpretatywne i kulturowe postrzeganie archiwów wymog)o zastoso-
wanie w niniejszym projekcie podej!cia jako!ciowego, stosownego dla ba-
da( eksploracyjnych tematów ma)o do tej pory rozpoznanych, w których 
zamiast stawia# hipotezy i je wery*kowa#, szuka si" odpowiedzi na posta-
wione pytania badawcze13. Badania jako!ciowe od ilo!ciowych najcz"!ciej 
odró$nia si", zwracaj'c uwag" na ich „niekwanty*kowalno!#”&– operuj' one 
narracj' s)own', a nie liczbow'14. Jako!ciowy proces badawczy charaktery-
zuje si" elastyczno!ci', nowe pytania i procedury badawcze mog' wy)ania# 
si" w jego trakcie. Dane pozyskiwane s' przez wspó)uczestnictwo badacza 
w studiowanych procesach, w naturalnym kontek!cie i bezpo!rednim kon-
takcie z badanymi obiektami. Badacz jest tu podstawowym narz"dziem 
pracy. Proces badawczy opiera si" na rozumowaniu indukcyjnym, czyli 
przechodzeniu od szczegó)u do ogó)u, w efekcie kontekstowego zbierania 
danych i ich interpretacji w celu stworzenia holistycznego, z)o$onego obra-
zu badanego obiektu, zjawiska czy te$ procesu15. 

Badania jako!ciowe mog' by# realizowane za pomoc' ró$nych strate-
gii badawczych i metod. W!ród nich w naukach spo)ecznych wymienia si" 

12 Patrz te$: cz"!# 3 we Wst!pie na temat celu pracy.
13 J. W.& Creswell, Projektowanie bada" naukowych, s.& 44, 147; S.& Gudkova, Wy-

wiad w badaniach jako#ciowych, [w:] Badania jako#ciowe, t.&2: Metody i narz!dzia, red. 
D.&Jemielniak, Warszawa 2012, s.&113; W.&Czakon, $ab!dzie Poppera%– case studies w ba-
daniach nauk o zarz&dzaniu, http://www.wojciechczakon.com/pub/labedzie-poppera-
case-studies-w-badaniach-nauk-o-zarzadz.pdf [dost"p: 20.11.2017], s.&8.

14 Niektóre metody mog' by# jednak uznane za jako!ciowe albo ilo!ciowe, zale$nie 
od punktu widzenia, patrz: D.&Jemielniak, Wprowadzenie: Ró'norodno#( metod i narz!-
dzi w badaniach jako#ciowych, [w:] Badania jako#ciowe, t.&2, s.&IX–X.

15 J. W.&Creswell, Projektowanie bada" naukowych, s.&30+34, 191+192.
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m.in.! obserwacj", shadowing, badania biogra#czne, analiz" dyskursu, et-
nogra#" wirtualn$. W kolejnym podrozdziale pracy przybli%am wybran$ 
przeze mnie strategi" wielokrotnego studium przypadku z zastosowaniem 
metod wywiadu, obserwacji i analizy dokumentów zastanych.

���6WUDWHJLD�EDGDZF]D

Najw&a'ciwsze do lepszego ni% dot$d poznania archiwów spo&ecznych w Pol-
sce wydaj$ si" metody jako'ciowe16, odpowiednie do eksplorowania zjawisk 
s&abo rozpoznanych i nowych tematów17. Charakterystyczne dla tego typu 
studiów jest stawianie pyta( badawczych (g&ównych i pobocznych, ogólnych 
i szczegó&owych), a nie wysuwanie hipotez czy przypuszcze( oraz ich we-
ry#kacja18. Badania jako'ciowe charakteryzuj$ si" nast"puj$cymi cechami:

–  zbieranie danych odbywa si" w naturalnym kontek'cie, poprzez bez-
po'rednie interakcje;

–  zastosowanie ma indukcyjna analiza danych (przechodzenie od 
szczegó&u do ogó&u);

–  nacisk k&adzie si" na indywidualne interpretacje i znaczenie danych;
–  wyra%anie z&o%ono'ci sytuacji i badanie kontekstu, uj"cie holistycz-

ne! – przedstawienie z&o%onego obrazu problemu i szerszych hory-
zontów;

–  elastyczno') procesu badawczego;
–  wiele *róde& pochodzenia danych;
–  podstawowym narz"dziem w badaniu jest badacz19.

16 Cho) O'rodek KARTA zastosowa& ju% w tej materii metody ilo'ciowe; patrz: 
M.!Kudosz, A.!Maci$g, Archiwa spo!eczne w Polsce. Wyniki badania ankietowego prze-
prowadzonego w 2014"r. przez O#rodek KARTA, Warszawa, 2014, http://archiwa.org/as/
as_img/uploaded/badanie2014archiwspoleczne.pdf [dost"p: 15.08.2017].

17 J. W.!Creswell, Projektowanie bada$ naukowych, s.!44.
18 Tam%e, s.!147; S.!Gudkova, Wywiad w badaniach jako#ciowych, s.!113.
19 J. W.! Creswell, Projektowanie bada$ naukowych, s.! 30, 41+43, 191+192. Kry-

tyk" bada( jako'ciowych omawia i odpiera Steinar Kvale w: S.! Kvale, InterViews. 



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

100

Na tym etapie znajomo!ci zjawiska spo"ecznej archiwistyki oraz bior#c 
pod uwag$ swoje mo%liwo!ci (zarówno czasowe i &nansowe, jak i osobi-
ste predyspozycje), zdecydowa"am si$ na zastosowanie w swoich badaniach 
strategii studium przypadku (case study)'– równie% okre!lanej w literaturze 
jako pomocna w studiowaniu zjawisk ma"o do tej pory poznanych20. W!ród 
sytuacji podatnych na zastosowanie studium przypadku Robert K.'Yin wy-
mienia tak%e stawianie pyta( badawczych rozpoczynaj#cych si$ od „jak” 
i „dlaczego”, przedmiot badania b$d#cy zjawiskiem wspó"czesnym, a nie 
historycznym, a tak%e sytuacj$, gdy badacz planuje opisa) badane zjawisko 
szeroko i dog"$bnie21.

John Creswell de&niuje studium przypadku jako: 

Podej!cie jako!ciowe, w którym badacz poddaje analizie ograniczony 
system (przypadek) lub kilka ograniczonych systemów (przypadków) 
z uwzgl$dnieniem aspektu czasowego, stosuj#c szczegó"owe i pog"$bione 
procedury zbierania danych o ró%norodnym charakterze (np.'obserwacji, 
wywiadów, materia"ów audiowizualnych, dokumentów, raportów), w wy-
niku czego uzyskuje opis przypadku oraz wiele w#tków ogólnych wy"onio-
nych na podstawie przypadku22.

Studium przypadku jest rodzajem monogra&i przedmiotowej, w której 
badacz !wiadomie ogranicza przedmiot swoich bada(, aby uzyska) bardziej 

Wprowadzenie do jako!ciowego wywiadu badawczego, przek". i red. S.'Zabielski, Bia"y-
stok 2004.

20 Patrz np.: M.'Strumi(ska-Kutra, I. Ko"adkiewicz, Studium przypadku, [w:] Bada-
nia jako!ciowe, t.'2, s.'17; K.'M.'Eisenhardt, Building "eories from Case Study Research, 
„Academy of Management Review”, nr'4, 1989, s.'548.

21 R. K.'Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, 
t"um. J.'Gilewicz, Kraków, 2015, s.'34*36, 41.

22 J. W.' Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five 
Approaches, +ousand Oaks 2007, za: M.'Strumi(ska-Kutra, I. Ko"adkiewicz, Studium 
przypadku, s.'5. Z postrzeganiem studium przypadku jako strategii typowo jako!ciowej 
nie zgadza si$ Robert K.'Yin, patrz: R.'K.'Yin, Studium przypadku w badaniach nauko-
wych, s.' 51. Jednocze!nie Robert E. Stake zaznacza, %e termin „studium przypadku” 
(ang. case study) odnosi si$ zarówno do typu procesu badawczego, jak i jego produktu: 
R.'E. Stake, Multiple Case Study Analysis, New York 2006, s.'8.
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wnikliwe poznanie23. Przypadkiem w tak pojmowanym studium mog! by" 
np.: program, zdarzenie, czynno#", proces, osoba lub osoby24, grupy, orga-
nizacje, relacje spo$eczne25, decyzje, projekty, wspólnoty26. Badanie w typie 
case study nie musi jednak mie" na celu poznania wy$!cznie jednego, wy-
branego przypadku. Zazwyczaj s$u%y ono do uzyskania wgl!du w szerzej 
rozumiane zjawisko lub grup& przypadków, reprezentowan! przez jeden 
wybrany do badania przypadek27. Istot! studium przypadku jest dog$&bne 
poznanie danego przypadku wraz z jego kontekstem, do którego nale%y 
przede wszystkim jego otoczenie'– w tym równie% inne przypadki28. 

Gdy zaczyna$am moje badania, przyj&$am, %e archiwum spo$eczne jest 
odr&bnym specy(cznym przypadkiem. Mo%na jednak spojrze" na nie z ró%-
nych perspektyw. Mnie przede wszystkim b&dzie interesowa" archiwum 
jako pewien zbiór dokumentów' – i to w$a#nie one znajd! si& w centrum 
mojego zainteresowania. Jest to zbiór, utworzony z jakiego# powodu, który 
ma jak!# zawarto#", struktur&, jest w pewien sposób opisany, uzupe$niany, 
przechowywany czy udost&pniany; naturalnie te wszystkie czynno#ci s! wy-
konywane przez kogo# i z u%yciem jakich# #rodków, równie% (nansowych. 
Poza tym wokó$ tego zbioru tocz! si& ró%ne wydarzenia'– wystawy, lekcje, 
spotkania; cz&sto zawi!zuje si& pewna wspólnota, spo$eczno#" skupiona 
wokó$ danego archiwum. To'te kwestie interesowa" mnie b&d! najbardziej, 

23 J. Sztumski, Wst!p do metod i technik bada" spo#ecznych, Katowice 2005, s.'121. 
O de(niowaniu studium przypadku patrz te%: R.'K.'Yin, Studium przypadku w bada-
niach naukowych, s.'47–49.

24 R. E. Stake, $e art of case study research, )ousand Oaks 2010, za: J.'W. Creswell, 
Projektowanie bada" naukowych, s.'39.

25 M. Strumi*ska-Kutra, I. Ko$adkiewicz, Studium przypadku, s.'2.
26 R. K.'Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych, s.'271.
27 R. E. Stake, Jako%ciowe studium przypadku, [w:] Metody bada" jako%ciowych, 

t.' 1, red. N. K.' Denzin, Y. S.' Lincoln, t$um. K. Podemski, Warszawa 2009, s.' 625;  
J.' W. Creswell, Projektowanie bada" naukowych, s.' 148–149; M.' Strumi*ska-Kutra,  
I. Ko$adkiewicz, Studium przypadku, s.' 3. O generalizowaniu w studium przypadku 
patrz np.: K.' M.' Eisenhardt, Building $eories; B.' Flyvbjerg, Five Misunderstandings 
About Case-Study Research, „Qualitative Inquiry”, nr'2, 2006, http://journals.sagepub.
com/doi/abs/10.1177/1077800405284363 [dost&p: 07.08.2017].

28 M. Strumi*ska-Kutra, I. Ko$adkiewicz, Studium przypadku, s.'2, 5; R.'E. Stake, 
Multiple Case Study Analysis, s.'2; R.'K.'Yin, Studium przypadku w badaniach nauko-
wych, s.'36.
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a wszystkie one s! skupione wokó" zbioru informacyjnego, jakim jest archi-
wum#– w sensie zbioru dokumentów (jako zapisanych informacji). Pod tym 
k!tem w"a$nie zosta"o zaprojektowane omawiane badanie. 

Mo%na jednak postrzega& archiwum spo"eczne jako przypadek, spogl!-
daj!c na nie pod innym k!tem, i bada& je przede wszystkim jako organiza-
cj' (skupiaj!c si' np.#na mechanizmach zarz!dzania t! specy(czn! forma-
cj!)29, czy te% jako instytucj' spo"eczn! („zorganizowane twory spo"eczne, 
powo"ane do realizacji okre$lonych funkcji powszechnie u%ytecznych, jak 
np.#ró%ne agendy pa)stwowe, samorz!dowe, spó"dzielcze, fundacje, stowa-
rzyszenia itp.”)30. Mo%na te% skupi& si' na ludziach tworz!cych tego typu 
archiwa i na relacjach, jakie mi'dzy nimi zachodz!, ale te% na sposobach (-
nansowania spo"ecznych archiwów. Mo%liwo$ci jest wiele i z ca"! pewno$ci! 
niejedna dyscyplina naukowa znalaz"aby temat badawczy w archiwach spo- 
"ecznych. 

Warto podkre$li&, %e nie mo%na nadmiernie skupia& si' na pojedynczo-
$ci przypadku. Jak pisze niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie, Ro-
bert E. Stake: 

Przedmiotem naszego zainteresowania badawczego nie musi by& pojedyn-
czy przypadek, ale, bardziej ogólnie, okre$lone zjawisko lub grupa przy-
padków. Zrozumienie jednego przypadku nie jest mo%liwe bez wiedzy na 
temat innych. […] Oczywi$cie mo%emy równolegle prowadzi& wi'cej ni% 
jedno studium, lecz ka%de studium polega na dog"'bnym poznaniu wybra-
nego przypadku31.

W literaturze podkre$la si', %e podstawowym celem case study jest do-
g"'bny opis oraz zrozumienie przypadku i kontekstu, w jakim wyst'puje32. 
Dopiero celem podrz'dnym mo%e by&, zale%nie od przyj'tych za"o%e):

29 Patrz te% o antropologii organizacji: M.#Kostera, Antropologia organizacji. Meto-
dologia bada! terenowych, Warszawa 2013.

30 J. Sztumski, Wst"p do metod i technik, s.#20.
31 R. E. Stake, Jako#ciowe studium przypadku, s.# 625. Patrz te%: R.# E. Stake, Multiple 
Case Study Analysis, s.#3–6.

32 M. Strumi)ska-Kutra, I. Ko"adkiewicz, Studium przypadku, s.#3.
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–  tworzenie abstrakcyjnych poj!" ogólnych s#u$%cych opisowi zjawiska; 
powstaje wtedy „czysty opis generuj%cy poj!cia (albo w%tki w!z#owe) 
dla obserwowanego zjawiska, ale pozbawiony d%$enia do generaliza-
cji”;

–  tworzenie teorii s#u$%cej wyja&nianiu i przewidywaniu pewnego ob-
szaru rzeczywisto&ci;

–  odniesienie wyników bada' do szerszej kategorii podobnych zjawisk 
w celu formu#owania wniosków o pewnym typie zjawisk33.

W omawianym przeze mnie badaniu celem nadrz!dnym jest opis przy-
padków oraz wprowadzenie tego opisu do obiegu naukowego( – przede 
wszystkim przez publikacj! wspomnianych ju$ raportów. Celem podrz!d-
nym jest generalizacja wyników bada'(– opisanie odnalezionych prawid#o-
wo&ci i ró$nic. Z powodu wyboru jako&ciowej strategii badawczej w postaci 
badania przypadków uogólnienie to b!dzie mie" bardzo ograniczony cha-
rakter i w niewielkim stopniu wychodzi" b!dzie poza zbadane przypadki34. 

Studium przypadku nie jest strategi% jednorodn%. Znanych jest kilka 
jego typologii. Jedn% z cz!&ciej stosowanych jest podzia# na studia autote-
liczne i instrumentalne. Autoteliczne studium przypadku jest „prowadzone 
wy#%cznie z powodu zainteresowania przypadkiem samym w sobie”35. Przy-
padek nie jest wtedy ilustracj% ani reprezentacj% jakiego& szerszego zjawi-
ska, nie s#u$y budowaniu teorii, a celem studium jest wy#%cznie zrozumie-
nie konkretnego przypadku36. Z kolei instrumentalne studium stosowane 
jest, „gdy konkretny przypadek ma s#u$y" pog#!bieniu wiedzy o szerszym 
zjawisku b%d) wyci%gni!ciu bardziej ogólnych wniosków”37. W takim wy-
padku badanie przypadku ma charakter wspieraj%cy i s#u$y zrozumieniu 
czego& innego. Co(wa$ne, mo$na te$ wyró$ni" studia przypadku o charak-
terze mieszanym(– trudno bowiem jest wyra)nie oddzieli" od siebie studia 
autoteliczne i instrumentalne38.

33 Tam$e, s.(4–5.
34 Patrz: cz!&" 3 Wst!pu"– Cel pracy.
35 R. E. Stake, Jako#ciowe studium przypadku, s.(627
36 Tam$e.
37 Tam$e, s.(628.
38 Tam$e. 
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Studia przypadków mo!na te! podzieli" na eksploracyjne, opisowe 
i eksplanacyjne. Eksploracyjne studium przypadku „pozwala na zde#nio-
wanie ogólnych pyta$ i hipotez do przysz%ych bada$ (wst&p do bada$ w%a-
'ciwych) lub na oszacowanie wykonalno'ci procedur badawczych planowa-
nych w dalszych badaniach”. Opisowe studium przypadku „opisuje zjawisko 
w sposób kompleksowy z uwzgl&dnieniem kontekstu jego wyst&powania”, 
natomiast studium przypadku typu eksplanacyjnego „koncentruje si& na 
analizie przyczyn i efektów wyst&puj(cych relacji”39.

W kontek'cie przedstawionych podzia%ów widz& zaproponowany prze-
ze mnie typ badania jako studium przypadku mieszane (wg pierwszego 
z powy!ej zaproponowanych podzia%ów) oraz jako studium eksploracyjne 
(ze wzgl&du na nowo'" zastosowania tej strategii w badaniach archiwów 
spo%ecznych w Polsce) i opisowe. 

Niniejsze badanie, jak wskazuje jego tytu%, jest studium przypadku 
w wariancie wielokrotnym, które de#niuje si& jako studium przypadku po-
wtórzone odpowiedni( liczb& razy, zgodnie z za%o!onym doborem próby 
(lub zako$czone po uzyskaniu nasycenia teoretycznego). Podj&%am decy-
zj& o wykonaniu studium wielokrotnego przede wszystkim z dwóch po-
wodów)– pierwszym z nich by%a potrzeba; drugim)– mo!liwo'". Potrzeba 
dotyczy%a g%odu wiedzy o archiwach spo%ecznych w Polsce, rosn(cego nimi 
zainteresowania, mnogo'ci tego typu inicjatyw oraz mojego przekonania 
o donios%o'ci problemu. Mo!liwo'" zbadania wi&cej ni! jednego archiwum 
spo%ecznego dawa%a mi czteroletnie studia doktoranckie oraz otrzymanie 
#nansowania projektu z funduszy Narodowego Centrum Nauki w ramach 
dwuletniego grantu badawczego (w trakcie trwania przed%u!onego o kolej-
ny)rok). 

Dobór przypadków (czy to przy pojedynczym, czy wielokrotnym stu-
dium przypadku) jest zagadnieniem cz&sto poruszanym w literaturze. Pod-
kre'la si& przede wszystkim, !e dobór nie musi (a nawet nie mo!e) mie" cha-
rakteru reprezentatywnego czy losowego40, a Robert K.)Yin stwierdza nawet, 
!e w zwi(zku z tym powinno si& w studium przypadku unika" sformu%owa$ 

39 M. Strumi$ska-Kutra, I. Ko%adkiewicz, Studium przypadku, s.)14, tabela 1.2.
40 Patrz: B.)Flyvbjerg, Five Misunderstandings, s.)vii, 24.



5R]G]LDâ�,,,��7HRULD�L�PHWRGRORJLD

105

o „próbie”41. Za!wa"niejsz# cech$ ni" reprezentatywno%& przypadku podaje 
si$ cz$sto jego dost$pno%& (w sensie lokalizacji, ale te" otwarto%ci uczestni-
ków), co umo"liwia zdobycie na temat przypadku wi$kszej ilo%ci informacji 
i g'$bsze jego poznanie42. Zastosowanie ma te" teoretyczny dobór przypad-
ków:

Przypadki mog# zosta& wybrane, aby na%ladowa& poprzednie przypadki 
lub poszerzy& powstaj#c# teori$, albo mog# by& wytypowane, by wpisy-
wa& si$ w kategorie teoretyczne czy te" zapewni& przyk'ady biegunowo 
odmiennych typów43.

W swoim projekcie zdecydowa'am si$ na zastosowanie doboru przy-
padków opartego w'a%nie na kategoriach teoretycznych, czyli doboru 
celowego44. Dzi$ki temu opisane zostan# te archiwa spo'eczne, które 
„w obserwowalny i wyrazisty sposób ilustruj# badane zjawisko”45!– z za-
'o"enia zosta'y wybrane wi$c archiwa ró"norodne, zarówno takie, któ-
re mo"na by okre%li& jako typowe, jak i atypowe46. Zanim jednak opisz$, 
w jaki sposób dokonano tego wyboru, musz$ odnie%& si$ do jeszcze jed-
nego zagadnienia, jakim jest liczba przypadków w wielokrotnym studium  
przypadku. 

Jedno z podej%& w tego typu badaniach zak'ada, "e studium przypad-
ku powinno by& powtarzane tak d'ugo, a" uzyska si$ tzw.!wysycenie teo-
retyczne! – tzn. kolejne przypadki nie wzbogacaj# znacz#co budowanej 
teorii, a badacz do%wiadcza tylko tego, co ju" wcze%niej, w innych przy-
padkach zaobserwowa'47. Jest to jednak kryterium bardzo problematycz-
ne. Po!pierwsze, znacznie utrudnia to planowanie bada(!– zarówno czas 

41 R. K.!Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych, s.!74–76.
42 R. E. Stake, Jako!ciowe studium przypadku, s.!635–637.
43 K. M.!Eisenhardt, Building "eories, s.!537. O replikacji literalnej i teoretyczne 

w wielokrotnych studiach przypadków: R.!K.!Yin, Studium przypadku w badaniach na-
ukowych, s.!89.

44 O rodzajach doboru przypadków: patrz np.! B. Flyvbjerg, Five Misunderstand-
ings, s.!34.

45 W. Czakon, #ab$dzie Poppera, s.!5.
46 R. E. Stake, Multiple Case Study Analysis, s.!23–25.
47 K. M.!Eisenhardt, Building "eories, s.!545.
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ich trwania, jak i bud!et. Po"drugie, wydaje mi si#, !e w przypadku tak 
zró!nicowanego zjawiska jak spo$eczna archiwistyka, nasycenie teore-
tyczne mog$oby przyj%& bardzo pó'no, a nawet wcale. Ponadto kryterium 
to traci sens przy studiach przypadku o typowo opisowym celu. Skoro 
zak$adamy, !e g$ównym celem badania jest opis przypadków i wprowa-
dzenie tego opisu do nauki, to zastosowanie mo!e mie& w$a%ciwie tylko 
kryterium praktyczne ograniczania liczby zbadanych przypadków, a nie 
kryterium teoretyczne. 

Najcz#%ciej wymienian( w literaturze liczb( przypadków w studium 
wielokrotnym jest liczba od czterech do dziesi#ciu. Jakiekolwiek genera-
lizacje oparte na liczbie przypadków poni!ej czterech uwa!ane s( za nie-
przekonuj(ce, a ich podstawa empiryczna za niedostateczn(. Natomiast 
wi#cej ni! dziesi#& przypadków generuje zbyt du!( ilo%& danych, co mo!e 
utrudni& ich analiz# i dostrzeganie prawid$owo%ci przez badacza oraz od-
biorców bada)48. W omawianych przeze mnie w poprzednim rozdziale 
dotychczasowych badaniach archiwów spo$ecznych49 liczba zbadanych 
archiwów wynosi od trzech (w przypadku bada) D."Wakimoto nad archi-
wami queerowymi w Kalifornii)50 do dziesi#ciu (w przypadku brytyjskich 
bada) wp$ywu archiwów spo$ecznych)51. 

Pocz(tkowo zak$ada$am zbadanie a! szesnastu archiwów spo$ecz-
nych52. Wydawa$o mi si# to potrzebne (w zwi(zku z ch#ci( opisania 
jak najwi#kszej liczby archiwów) oraz wykonalne (poniewa! chcia$am 

48 Tam!e, s."545; W."Czakon, !ab"dzie Poppera, s."5. Robert Stake zauwa!a jednak, 
!e w niektórych wypadkach mo!na liczb# przypadków zmniejszy& poni!ej czterech lub 
zwi#kszy& powy!ej pi#tnastu; R."E. Stake, Multiple Case Study Analysis, s."22.

49 Patrz: rozdzia$ II: Dotychczasowe badania archiwów spo#ecznych.
50 D. Wakimoto, Queer Community Archives in California since 1950, praca dok-

torska, https://eprints.qut.edu.au/53189/1/Diana_Wakimoto_*esis.pdf [dost#p: 
07.07.2017]; D."K."Wakimoto, C. Bruce, H. Partridge, Archivist as activist: lessons from 
three queer community archives in California, „Archival Science”, nr"4, 2013, s."293+316.

51 $e impact of community archives. Summary of independent research commis-
sioned by the Community Archives Development Group (CADG), 2007, http://www.com-
munityarchives.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/CADG_-__PRINT_version.doc 
[dost#p: 11.08.2017].

52 M. Wi%niewska, Badanie archiwów spo#ecznych metod% wielokrotnego studium 
przypadku&– metodologia, „Archiwista Polski”, nr"1 (81), 2016, s."45–47.
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koncentrowa! si" przede wszystkim na „archiwalnych” aspektach dzia-
#alno$ci archiwów spo#ecznych, a pomija! lub traktowa! skrótowo takie 
kwestie jak zbiory „niearchiwalne”, szczegó#owe aspekty %nansowania, re-
lacje wewn&trz grup tworz&cych archiwa, model zarz&dzania itp.). Mimo 
wprowadzenia takich ogranicze' w trakcie badania okaza#o si", (e wyko-
nanie a( szesnastu studiów przypadków nie jest jednak niemo(liwe)– ze 
wzgl"du na trudny kontakt z archiwami spo#ecznymi oraz du(& ilo$! zdo-
bywanych, przygotowywanych do analizy i analizowanych informacji53. 
W zwi&zku z tym liczba przypadków zosta#a zmniejszona do o$miu (wli-
czaj&c w to wykonane wcze$niej studium pilota(owe), przy jednoczesnym 
zwi"kszeniu dog#"bno$ci studium i szczegó#owo$ci opisu dla ka(dego 
przypadku.

Jak wspomnia#am ju( wcze$niej, w badaniu dokonano celowego do-
boru przypadków, zaprojektowanego tak, aby da# próbk" mo(liwie ró(no-
rodnych archiwów spo#ecznych. Taka strategia by#a ju( stosowana w przy-
padku wcze$niejszych tego typu bada' inicjatyw dokumentacyjnych54.

W trakcie badania ewoluowa#a liczba przypadków (o czym wspo-
mnia#am powy(ej), a w zwi&zku z tym sposób doboru archiwów do ba-
dania. Pocz&tkowo zak#ada#am, (e zbadam szesna$cie archiwów dobra-
nych w taki sposób, aby ka(da z za#o(onych cech (wymienionych poni(ej) 
by#a reprezentowana przez przynajmniej jedno archiwum)– taki zabieg 
mia# zapewni! ró(norodno$! badanych przypadków55. Katalog tych cech 
przedstawia# si" nast"puj&co: 

1)  archiwum o ma#ym zasobie,
2)  archiwum o du(ym zasobie,

53 Patrz: podrozdzia# III.6: Problemy i wyzwania.
54 Patrz: A.)Flinn, M.)Stevens, E. Shepherd, Whose memories, whose archives? In-

dependent community archives, autonomy and the mainstream, „Archival Science”, 
nr)1*2, 2009, s.)75; D.)K.)Wakimoto, C. Bruce, H. Partridge, Archivist as activist, s.)299; 
S.)Welland, !e role, impact and development of community archives in New Zealand. 
A research paper, 2015, https://repository.openpolytechnic.ac.nz/bitstream/han-
dle/11072/1752/+e%20role,%20impact%20and%20development%20of%20communi-
ty%20archives%20in%20New%20Zealand.pdf?sequence=3 [dost"p: 07.07.2017], s.)13.

55 Patrz: M.)Strumi'ska-Kutra, I. Ko#adkiewicz, Studium przypadku, s.)10–11; 
inne typy przypadków: tam(e, s.)13, tabela 1.1.
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3)  archiwum prowadzone przez fundacj!,
4)  archiwum prowadzone przez stowarzyszenie,
5)  archiwum prowadzone przez osob! prywatn",
6)  archiwum prowadzone przez grup! nieformaln",
7)  archiwum sk#adaj"ce si! z materia#ów cyfrowych,
8)  archiwum sk#adaj"ce si! z materia#ów tradycyjnych (papierowych, 

analogowych),
9)  archiwum sk#adaj"ce si! zarówno z materia#ów cyfrowych, jak 

i tradycyjnych,
10)  archiwum, którego zasób dotyczy mniejszo$ci,
11)  archiwum, którego zasób dotyczy historii lokalnej,
12)  archiwum, którego zasób dotyczy dru%yny sportowej, 
13)  archiwum, którego zasób dotyczy szczególnego fragmentu prze-

sz#o$ci (jakiego$ okresu lub wydarzenia),
14)  archiwum zawieraj"ce tylko fotogra&e,
15)  archiwum zawieraj"ce tylko historie mówione,
16)  archiwum zawieraj"ce ró%ne rodzaje materia#ów archiwalnych. 
W powy%szej li$cie wida' na pierwszy rzut oka pewne podgrupy( – 

chcia#abym wyja$ni', dlaczego to w#a$nie one zosta#y przeze mnie uznane 
za istotne cechy lub determinanty kszta#tu zasobów archiwów spo#ecz-
nych. 

Pierwsza z nich to wielko$' zasobu (poz. 1 i 2). Archiwa spo#eczne s" 
bardzo ró%norodne i mo%na w$ród nich znale)' zarówno te bardzo nie-
wielkie, których zbiory mieszcz" si! w jednej szafce czy na jednym prze-
no$nym dysku, ale tak%e kolosy(– tutaj naturalnie najlepszym i niepowta-
rzalnym przyk#adem jest Fundacja O$rodka KARTA. Wielko$' zasobu 
jest cech" jednocze$nie w istotny sposób dyktuj"c" sposoby prowadzenia 
archiwum, ale tak%e cech" #atwo mierzaln" (cho', naturalnie, sama ocena, 
czy jaki$ zasób archiwalny jest du%y, czy ma#y jest rzecz" subiektywn"). 

Kolejna grupa cech odpowiada na pytanie o to, kto powo#a# do %ycia 
dan" inicjatyw! dokumentacyjn" (poz. od 3 do 6). Wyró%ni#am cztery 
mo%liwo$ci: fundacja, stowarzyszenie, osoba prywatna i grupa niefor-
malna. Najwi!ksza ró%nica w zarz"dzaniu archiwum z pewno$ci" b!-
dzie na osi inicjatywy sformalizowane (fundacje i stowarzyszenia) kon-
tra inicjatywy nieformalne (prowadzone przez osoby prywatne i grupy 



5R]G]LDâ�,,,��7HRULD�L�PHWRGRORJLD

109

nieformalne), poniewa! te pierwsze przepisami prawa zobowi"zane s" do 
pewnych dzia#a$ (jak posiadanie statutu, rozliczanie %rodków &nanso-
wych, raportowanie), maj"c jednocze%nie mo!liwo%' korzystania z &nan-
sowania przez programy rz"dowe i samorz"dowe, co w du!ym stopniu 
wp#ywa na dzia#alno%' archiwistyczn"(– a mo!e bardziej(– na jej dynami-
k) oraz projektowe zarz"dzanie archiwum56. Zdecydowa#am si) na wybór 
tego zespo#u cech jako na rzecz wskazuj"c" cz)%' doboru próby po to, aby 
podkre%li', !e archiwa spo#eczne s" powo#ywane i prowadzone g#ównie 
przez trzeci sektor i inicjatywy prywatne, co w du!ym stopniu odró!nia je 
od innych typów archiwów historycznych, a jednocze%nie(– !e mog" one 
ró!ni' si) mi)dzy sob" ze wzgl)du na charakter cia#a powo#uj"cego je do 
!ycia. 

Pozosta#e cechy (poz. od 7 do 16) zwi"zane s" z charakterem zasobu 
archiwalnego posiadanego przez archiwum spo#eczne. Wybieraj"c do ba-
dania archiwa, zwraca#am uwag) m.in.(na to, czy ich zasób ma charakter 
elektroniczny, tradycyjny, czy mieszany (poz. od 7 do 9), poniewa! uzna-
#am, !e dokument elektroniczny (oraz elektroniczne kopie dokumentów 
tradycyjnych) odgrywaj" istotn" rol) w !yciu archiwów spo#ecznych. 
Ponadto interesuje mnie, na ile ró!ni" si) od siebie metody pracy stoso-
wane w archiwum zawieraj"cym tylko materia#y cyfrowe od archiwum 
sk#adaj"cego si) tylko z papieru57 oraz od archiwum zawieraj"cego oba 
typy materia#ów. Kolejn" cech", bardzo istotn" (a dla twórców archiwów 
spo#ecznych w#a%ciwie zawsze najistotniejsz"), jest tematyka zasobu ar-
chiwum (poz. od 10 do 13). Postanowi#am wybra' cztery grupy tematów: 
te pojawiaj"ce si) wyj"tkowo cz)sto (historia lokalna, szczególny frag-
ment przesz#o%ci oraz dru!yny sportowe) oraz te o szczególnym znacze-
niu (mniejszo%ci). Ponadto za istotn" grup) cech charakteryzuj"cych ar-
chiwa spo#eczne uzna#am kolekcjonowanie zasobu ze wzgl)du na rodzaj 
materia#ów archiwalnych (poz.(od 14 do 16), wyznaczaj"c dwa szczególne 

56 Patrz: M.(Wi%niewska-Drewniak, Wp!yw projektowego "nansowania na dzia!al-
no#$ archiwów spo!ecznych jako mo%liwy problem badawczy, „Zarz"dzanie w Kulturze”, 
nr(3, 2018, s.(273*286, DOI: http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.18.018.9472.

57 Naturalnie jest to skrót my%lowy; chodzi równie! np.(o fotogra&) tradycyjn" czy 
ta%my magnetyczne. 
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typy: archiwa zawieraj!ce tylko fotogra"e oraz archiwa zawieraj!ce tyl-
ko relacje historii mówionej#– poniewa$ te dwa rodzaje %róde& s! przez 
archiwa spo&eczne faworyzowane# – tzn. wyst'puj! w nich najcz'(ciej. 
Warto te$ zaznaczy), $e s&owo „tylko” nie mo$e by) rozumiane ca&kowicie 
dos&ownie#– chodzi o zasoby, które sk&adaj! si' nade wszystko z danego 
rodzaju %róde&, a inne materia&y archiwalne s! wyj!tkami. Uzupe&nieniem 
kategorii jest spotykana bardzo cz'sto sytuacja, w której archiwum kolek-
cjonuje ró$nego typu materia&y. 

Z jednej strony katalog tych cech nie jest sko*czony; z drugiej za( 
cechy te zaz'biaj! si' i wspó&wyst'puj!. Nietrudno wyobrazi) sobie archi-
wum ma&e (czy te$ subiektywnie jako takie ocenione), prowadzone przez 
stowarzyszenie, dotycz!ce historii lokalnej, maj!ce charakter wy&!cznie 
cyfrowy i kolekcjonuj!ce przede wszystkim histori' mówion!. Ten mecha-
nizm krzy$owania cech przypadków dla zapewnienia ich ró$norodno(ci 
zosta& przeze mnie wykorzystany w celu zmniejszenia liczby przypadków 
do badania58. Ponadto podczas trwania projektu okaza&o si', $e ró$nica 
mi'dzy prowadzeniem archiwum spo&ecznego przez fundacj' i przez sto-
warzyszenie nie jest w $adnej mierze istotna (o ile w ogóle wyst'puje), 
a znalezienie archiwów spo&ecznych prowadzonych przez grupy, które si' 
jeszcze nie sformalizowa&y oraz przez osoby prywatne (przy czym archiwa 
te musz! mie) charakter spo&eczny, nie prywatny) jest wr'cz niemo$liwe. 
W zwi!zku z tym zrezygnowano z brania pod uwag' tego zespo&u cech. 

Dla "nalnego doboru archiwów do projektu pozostawiono cechy 
bezpo(rednio zwi!zane z ich zasobem: jego rozmiarem (ma&e, du$e), "-
zycznym sposobem zapisu (cyfrowe, tradycyjne, cyfrowe i tradycyjne) 
oraz rodzajem gromadzonych materia&ów (fotogra"e, historia mówiona, 
ró$norodne). Ka$da z tych o(miu cech by&a reprezentowana przez przy-
najmniej jedno archiwum. Gra"cznie przyporz!dkowanie archiwów do 
wybranych cech przedstawia tabela 1.

58 Krzy$owanie cech przypadków, cho) przy mniejszej ich liczbie, przywo&uje rów-
nie$ Robert E. Stake, opisuj!c badania na temat muzeów i ich interaktywnych wystaw; 
patrz: R.#E. Stake, Multiple Case Study Analysis, s.#25.
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Nale!y zwróci" uwag# na fakt, !e ka!da z wymienionych cech jest repre-
zentowana przynajmniej raz, cho" niektóre wi#cej ni! raz. Ponadto w przy-
padku Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le$nej nie okre$li%am, czy 
jego zasób archiwalny jest ma%y, czy du!y&– bo nie wydawa% mi si# !adnym 
z nich. Takie podej$cie do doboru przypadków do badania zapewnia pe-
wien stopie' ich ró!norodno$ci, nie nale!y jednak tych cech traktowa" jako 
szczegó%owych kategorii analitycznych& – równie! ze wzgl#du na opisowy 
charakter badania i mniejsz( wag# przywi(zywan( do generalizacji, a tak!e 
jej ograniczony charakter. 

Ogólny przebieg badania wygl(da% nast#puj(co:
–  wybór archiwum spo%ecznego spe%niaj(cego za%o!one w badaniu kry-

teria,
–  kontakt z wybranym archiwum i studia wst#pne,
–  badanie archiwum spo%ecznego w terenie59,

59 O szczegó%ach gromadzenia danych pisz# w podrozdziale III.3.
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–  przygotowanie danych do analizy i ich analiza!– na poziomie poje-
dynczego archiwum spo"ecznego (zako#czona raportem ze studium 
przypadku),

–  analiza krzy$owa!– wnioskowanie co do wszystkich przeprowadzo-
nych studiów przypadków60. 

Pierwsze cztery etapy zosta"y powtórzone dla ka$dego przypadku 
z osobna; dopiero potem nast%pi" etap pi%ty, analiza "%czna przypadków. Po-
szczególne etapy badania!– w podziale na gromadzenie danych i ich anali-
z&!– zosta"y szczegó"owo opisane w kolejnych cz&'ciach pracy.

���*URPDG]HQLH�GDQ\FK

7ULDQJXODFMD�GDQ\FK

Pierwotne znaczenie triangulacji to „geometryczne wytyczanie punktu 
przeci&cia ró$nych linii odniesienia, umo$liwiaj%ce precyzyjne okre'lenie 
po"o$enia danego obiektu”61. Obecnie terminem „triangulacja” okre'la si& 
w naukach spo"ecznych strategi& zapewnienia jako'ci i wiarygodno'ci ba-
dania dzi&ki uwzgl&dnianiu ró$nych perspektyw.

U podstaw tak rozumianej triangulacji le$y przekonanie, $e nie istnieje je-
den najlepszy sposób pozyskiwania informacji, $e ka$dy z mo$liwych spo-
sobów pozwala trafnie uj%( specy)czny aspekt badanego zjawiska, wpro-
wadzaj%c jednocze'nie specy)czny dla siebie b"%d (obci%$enie)62. 

60 O szczegó"ach analizy (na poziomie jednego przypadku oraz analizy krzy$owej) 
pisz& w podrozdziale III.4.

61 R. K.!Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych, s.!151.
62 E. Hornowska, A.! Brzezi#ska, K.! Kaliszewska-Czeremska et al., Paradoksalny 

efekt triangulacji?, „Edukacja”, nr!4 (120), 2012, s.!73–74.
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Wyró!nia si" kilka typów triangulacji: triangulacj" badacza (zak#adaj$-
c$ udzia# w badaniu wi"cej ni! jednego badacza), triangulacj" teoretyczn$ 
(wykorzystanie wi"cej ni! jednej orientacji teoretycznej), triangulacj" me-
todologiczn$ (u!ycie wielu metod i technik badawczych, w tym zastosowa-
nie metod zarówno z kr"gu bada% ilo&ciowych, jak i jako&ciowych), a tak!e 
triangulacj" danych (polegaj$c$ na u!yciu w badaniu danych pochodz$cych 
z ró!nych 'róde#)63. W niniejszym projekcie zastosowana zosta#a w#a&nie 
triangulacja danych, a w#a&ciwie(– triangulacja 'róde# danych. W&ród nich 
znalaz#y si" dane wywo#ane, pozyskane w trakcie bada% terenowych za po-
moc$ wywiadu i obserwacji, jak równie! ró!norodne dane zastane64. Dalsza 
cz"&) pracy traktuje o zastosowanych procedurach gromadzenia tych da-
nych. 

:\EyU�DUFKLZXP�L�VWXGLD�ZVWċSQH

Pocz$tkowym etapem zwi$zanym z przygotowaniami do bada% terenowych 
by#o wytypowanie archiwów, które mia#y kwali*kuj$ce je do badania cechy 
(spe#nia#y za#o!on$ de*nicj" archiwum spo#ecznego oraz odpowiada#y za-
kresowi badania), a jednocze&nie mia#y szczegó#owe cechy zgodnie z plano-
wanym doborem przypadków65. Informacje na temat archiwów spo#ecznych, 
które pomaga#y mi zadecydowa), czy dane archiwum spe#nia za#o!one kry-
teria, pozyskiwa#am ze stron internetowych archiwów (o ile takie istnia#y), 
z bazy archiwów spo#ecznych O&rodka KARTA66, z dotychczasowych bada% 
O&rodka KARTA i SAP Oddzia# w Gda%sku67. Bardzo przydatne okaza#y 

63 P. Chomczy%ski, Triangulacja, [w:] S!ownik socjologii jako"ciowej, red. K.(Konec-
ki, P. Chomczy%ski, Warszawa 2012, za: A.(Orkan-+"cka, Triangulacja, http://ozkultura.
pl/wpis/1631/3 [dost"p: 10.01.2018]. 

64 J. W.(Creswell, Projektowanie bada# naukowych, s.(207.
65 O doborze przypadków do badania patrz: podrozdzia# III.2: Strategia badawcza. 

O problemach zwi$zanych z wyborem archiwów do badania patrz podrozdzia# III.6: 
Problemy i wyzwania.

66 Baza archiwów spo!ecznych [O"rodka KARTA], http://archiwa.org/as_baza_arch.
php#/ [dost"p: 11.08.2017].

67 Patrz: rozdzia# II: Dotychczasowe badania archiwów spo!ecznych.
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si! szczegó"owe informacje (a tak#e pó$niejsze po%rednictwo w kontak-
cie) przekazane mi przez Monik! P"uciennik, prezesk! gda&skiego SAP, na 
podstawie danych uzyskanych w ramach wspomnianego badania archiwów 
spo"ecznych68.

Nale#y w tym miejscu wspomnie' o ograniczeniu studium, zwi(za-
nym z dost!pem do danych o archiwach spo"ecznych. Do badania wybrano 
przypadki spo%ród grupy archiwów obecnych (w niewielkim przynajmniej 
stopniu) online oraz spo%ród tych, o których informacje znalaz"y si! w zaso-
bachach SAP Oddzia" w Gda&sku. W zwi(zku z tym pomini!to inicjatywy, 
które nie istniej( w %wiecie wirtualnym, co mo#e oznacza', #e nie maj( po-
trzeby dzieli' si! z szerokim gronem osób informacjami o swoim istnieniu, 
a ich dzia"ania s( skierowane do w"asnej spo"eczno%ci i nie s( zainteresowa-
ne dzia"aniami poza ni(69.

Gdy ju# ustali"am, #e jakie% archiwum spo"eczne spe"nia za"o#on( prze-
ze mnie de)nicj! i ma odpowiednie cechy, wci(# funkcjonuje (a przynaj-
mniej nie ma %ladu wskazuj(cego na to, #e jest inaczej) i bez problemu mo#-
na do niego dotrze'*– decydowa"am si! na zainicjowanie kontaktu. Robi"am 
to za pomoc( wiadomo%ci e-mail, w której t"umaczy"am, kim jestem i czym 
si! zajmuj!, a tak#e, #e chc! je odwiedzi', zobaczy', porozmawia' o nim*– 
a wszystko to w zwi(zku z moj( prac( doktorsk( dotycz(c( archiwów spo-
"ecznych. 

W przypadku zgody na wzi!cie udzia"u w badaniu70, kolejnym dzia"a-
niem by"o przygotowanie si! do wizyty w terenie71. Studia wst!pne polega"y 
na zapoznaniu si! z materia"ami na temat archiwum72, w szczególno%ci ze 

68 P. Gizi&ski, Przegl!d pomorskich archiwów spo"ecznych#– podsumowanie projektu 
gda$skiego Oddzia"u Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gda&sk 2016, http://sap.ar-
chiwapomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport-z-archiwistyki-spolecznej.pdf 
[dost!p: 17.08.2016].

69 Patrz te#: Podsumowanie pkt. 2: Ograniczenia i pkt. 3: Postulaty badawcze. 
70 O problemach z uzyskaniem zgody na badanie pisz! w podrozdziale III.3: Gro-

madzenie danych.
71 P. Darke, G.*Shanks, M.*Broadbent, Successfully completing case study research: 

combining rigour, relevance and pragmatism, „Information Systems Journal”, nr*4, 1998, 
s.*282.

72 Ta procedura jest cz!%ci( stosowanej przeze mnie metody analizy dokumentów 
zastanych, opisanej poni#ej. 
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!ród"ami dost#pnymi online, np.$stron% internetow% archiwum i publiko-
wanymi na niej tre&ciami (w tym opisem archiwalnym i sprawozdaniami 
z dzia"alno&ci) oraz w bazie danych O&rodka KARTA73. W czasie tego etapu 
(a tak'e pó!niej) zwraca"am si# równie' do podmiotów publicznych z pro&-
b% o przekazanie dokumentacji dotycz%cej projektów wykonywanych przez 
dane archiwum, (nansowanych ze &rodków publicznych (w trybie dost#pu 
do informacji publicznej). Wa'nym !ród"em informacji by"y te' artyku"y 
naukowe publikowane w czasopismach i pracach zbiorowych$– jest ich jed-
nak niewiele i dotycz% znikomej liczby archiwów. Informacje o !ród"ach 
u'ytych w ramach studiów wst#pnych zosta"y zamieszczone w raportach 
z poszczególnych przypadków. 

Warto jednak wspomnie), 'e etap studiów wst#pnych nie by" jedno-
znacznie odgraniczony od innych etapów badania, ale wspó"wyst#powa" 
zarówno z etapem poprzedzaj%cym (wyborem archiwum do badania), jak 
i z etapami nast#puj%cymi po nim, zw"aszcza gdy podczas wizyty uzyska-
"am informacje o tym, jakie dzia"ania (nansowane ze &rodków publicznych 
podejmowa"o to archiwum (wtedy zwraca"am si# z kolejnymi wnioskami 
o dost#p do informacji publicznej) czy w jakich publikacjach, do których 
wcze&niej nie uda"o mi si# dotrze), znajduj% si# materia"y na jego temat. 

:\ZLDG

Steinar Kvale, jeden z czo"owych metodologów zajmuj%cych si# wywiadem, 
de(niuje go jako „specy(czn% form# rozmowy, w trakcie której wiedz# 
tworzy si# w toku interakcji mi#dzy osob% prowadz%c% wywiad a respon-
dentem”74. Nie jest to jednak zwyczajna, codzienna konwersacja, lecz specy-
(czna, wcze&niej zaplanowana rozmowa kierowana, w której badacz próbu-
je uzyska) od rozmówcy pewne informacje zwi%zane z celem badania. Jest 
to proces wymagaj%cy wspó"pracy pomi#dzy przeprowadzaj%cym wywiad 

73 Baza archiwów spo!ecznych.
74 S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, t"um. A.$Dziuban, Warszawa 2010, s.$19–20, 

za: S.$Gudkova, Wywiad w badaniach jako"ciowych, s.$112. Patrz te': S.$Kvale, InterViews, 
s.$18, 131, 137, 187.
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a udzielaj!cym go75. Jednocze"nie wspomniany wcze"niej Kvale zwraca 
uwag# na specy$czn! relacj# mi#dzy uczestnikami wywiadu:

Konwersacja w wywiadzie badawczym nie jest interakcj! dwóch równych 
partnerów. Istnieje wyra%na asymetria w&adzy; to prowadz!cy wywiad 
ustala sytuacje, wprowadza tematy konwersacji i poprzez zadawanie dal-
szych pyta', kieruje przebiegiem wywiadu76.

Wywiad to metoda stosowana w archiwistyce ju( wcze"niej (B. Ry-
szewski podaje jako przyk&ad prac# Adama Muszy'skiego z lat 70.)77, wci!( 
jednak w Polsce ma&o eksploatowana, a posiadaj!ca ogromny potencja& 
w badaniach archiwów (zarówno historycznych, jak i bie(!cych) oraz zarz!-
dzania dokumentacj!. 

Wywiad jest metod! ró(norodn!, a wybór zastosowanego typu wywia-
du powinien wynika) z charakteru badania78. Przeprowadzane przeze mnie 
w ramach niniejszego projektu wywiady by&y:

–  ustne (w przeciwie'stwie do pisemnych),
–  osobiste (w ramach kontaktu z respondentem twarz! w twarz),
–  jawne (respondent wiedzia&, (e bierze udzia& w wywiadzie i zna& cel 

badania),
–  indywidualne (prowadzone z jednym respondentem w danym mo-

mencie)79,

75 J. Sztumski, Wst!p do metod i technik, s.*159.
76 S. Kvale, InterViews, s.*132.
77 A. Muszy'ski, Rola wykazu akt w kszta"towaniu narastaj#cego zasobu aktowego, 

„Archeion”, nr*60, 1974, za: B.*Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, To-
ru' 1985, s.*49.

78 O typach wywiadów pisz! m.in.: J.*Sztumski, Wst!p do metod i technik; S.*Gud-
kova, Wywiad w badaniach jako$ciowych; S.*Juszczyk, Badania jako$ciowe w naukach 
spo"ecznych: szkice metodologiczne, Katowice 2013, s.*144+147, 151+158.

79 Tutaj zdarza&y si# wyj!tki: chwilowa jednoczesna rozmowa o Fundacji Genera& 
El(biety Zawackiej z A.*Rojewsk! i A.*Mikulsk!; cz#") wywiadu na temat Obywatelskie-
go Archiwum Podkowy Le"nej z B.*Wróblewskim i J.*Wojnarowskim; wywiad o Funda-
cji Archeologia Fotogra$i przeprowadzony jednego dnia (dwudniowej wizyty) z K.*Pu-
cha&!-Rojek i M.*Przyby&o-Ibadullajev; wywiad o Klubie Historycznym LGBTQIA Fem 
z A.*Wiciak i K.*Prykowskim. 
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–  cz!"ciowo ustrukturyzowane (w trakcie rozmów posi#kowa#am si! 
stworzonym wcze"niej scenariuszem wywiadu, jednak kolejno"$ za-
dawanych pyta% i ich dok#adna tre"$ nie by#y "ci"le przestrzegane, ale 
zale&a#y od przebiegu rozmowy)80.

Wybranie takich, a nie innych typów wywiadu zwi'zane by#o z charak-
terem badania. Ustne wywiady w osobistym kontakcie zosta#y przeze mnie 
uznane za najlepsz' metod! uzyskiwania szczegó#owych, trafnych informa-
cji, przy jednoczesnej mo&liwo"ci zapoznania si! z zasobami archiwalny-
mi i sposobami dzia#ania badanych archiwów spo#ecznych (o wspó#wyst!-
powaniu wywiadów i obserwacji w dalszej cz!"ci tekstu). Zdecydowa#am 
si! na jawno"$ wywiadów, ze wzgl!du na zwi'zane z tym kwestie etyczne. 
Uzna#am za oczywiste, &e jestem winna moim respondentom szczero"$ in-
tencji w rozmowie z nimi, zw#aszcza w sytuacji, gdy, w moim mniemaniu, 
niejawno"$ wywiadu w tak zaprojektowanym badaniu nie przynios#aby wie-
le po&ytku81. Z kolei wybranie wywiadu indywidualnego jest uproszczeniem 
procedury badania. Rozmowa z jedn' osob' jest #atwiejsza, bardziej upo-
rz'dkowana( – a w konsekwencji mniej skomplikowana w przygotowaniu 
do analizy i analizie. 

Wywiad cz!"ciowo ustrukturyzowany pozwala poruszy$ w rozmowie 
wszystkie ineteresuj'ce tematy, przy jednoczesnej mo&liwo"ci odej"cia od 
scenariusza wywiadu(– zadawania dodatkowych pyta%, gdy co" wzbudzi#o 
moj' ciekawo"$ lub czego" nie zrozumia#am, ale równie& pomijania pyta%, 
na które odpowiedziano ju& w poprzednich cz!"ciach rozmowy. Z drugiej 
strony taki scenariusz pomaga równie& zdyscyplinowa$ wywiad w taki spo-
sób, aby rozmowa nie odbiega#a nazbyt od przyj!tych wcze"niej za#o&e% ba-
dania i celów wywiadu. Taka dyscyplina by#a konieczna ze wzgl!du na plan 
zbadania wielu archiwów(– a wi!c potrzeb! wielokrotnego powtórzenia ca#ej 
procedury badawczej, przy ograniczonym czasie na wykonanie projektu82.

80 Takiego wyboru metody dokona#a te& S.(Welland w swoich badaniach archiwów 
spo#ecznych w Nowej Zelandii; patrz: S.( Welland, !e role, impact and development, 
s.(13.

81 O kwestiach etycznych pisz! w podrozdziale III.6: Problemy i wyzwania.
82 O wywiadzie cz!"ciowo ustrukturyzowanym patrz m.in.: S.( Kvale, InterViews, 

s.( 135; M.( Angrosino, Badania etnogra"czne i obserwacyjne, t#um. M.( Brzozowska-
-Brywczy%ska, Warszawa 2010, s.(97.



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

118

Wa!nym aspektem prowadzenia wywiadów badawczych jest sposób ich 
dokumentowania. W tym przypadku wywiady by"y nagrywane w formacie 
audio# – za wyra$n% zgod% informatorów. Przed otrzymaniem takiej zgo-
dy ponownie informowa"am moich rozmówców o celach badania i o tym, 
!e nagranie b&dzie wykorzystane wy"%cznie przeze mnie i bez intencji jego 
publikacji. Zdecydowa"am, !e rejestracja tylko d$wi&ku b&dzie najlepszym 
rozwi%zaniem, poniewa! w przypadku tego projektu alternatywne metody 
stosowane w zapisie wywiadów badawczych, czyli rejestracja za pomoc% 
notatek oraz nagra' wideo, nie przynios% tak dobrych efektów. Notowanie 
na bie!%co, niegdy( szeroko stosowane w badaniach spo"ecznych, wymaga 
szczególnych umiej&tno(ci, mo!e zniech&ci) respondenta i odwraca) uwag& 
prowadz%cego wywiad, a poza tym generuje bardzo niedoskona"% i niepe"-
n% dokumentacj& wywiadu, do() wcze(nie poddan% pewnej formie anali-
zy. Z kolei nagranie wideo wymaga wi&kszych umiej&tno(ci ni! nagranie 
audio, generuje wi&cej danych do analizy, która jest w przypadku danych 
audio-wideo bardziej skomplikowana, mo!e tak!e wymaga) rozstawienia 
dodatkowego sprz&tu, np.# statywu do kamery83. Ponadto nagrywanie wi-
zerunku respondenta mo!e go kr&powa) czy zniech&ci), i spowodowa)#– 
je(li nie od razu, to po jakim( czasie#– odmow& takiego sposobu rejestracji 
rozmowy. Na# tym tle lepiej prezentuje si& nagrywanie wywiadu w formie 
cyfrowego pliku audio, np.#za pomoc% dyktafonu lub nawet telefonu komór-
kowego. Ten sposób okaza" si& odpowiednio szczegó"owy (nie poddawa"am 
analizie np.#j&zyka cia"a moich rozmówców), nie wymaga" nadzwyczajnych 
umiej&tno(ci zwi%zanych z obs"ug% sprz&tu, a jednocze(nie s%dz&, !e mniej 
onie(miela" respondentów (u!ywany przeze mnie dyktafon jest mniejszy od 
telefonu komórkowego i na potrzeby niniejszego projektu nie wymaga" ze-
wn&trznego mikrofonu)84. 

Istotn% kwesti% jest równie! dobór osób udzielaj%cych wywiadu. Ponie-
wa! w centrum mojego zainteresowania le!a"o archiwum (jako zbiór infor-
macji) oraz zwi%zane z nim dzia"ania, za"o!y"am, !e najodpowiedniejszym 
informatorem b&dzie osoba, która na co dzie' zajmuje si& podstawowymi 

83 S. Kvale, InterViews, s.#165.
84 M. Angrosino, Badania etnogra!czne i obserwacyjne, s.#100; R.#K.#Yin, Studium 

przypadku w badaniach naukowych, s.#142.
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pracami archiwalnymi85. Jednocze!nie interesowa"y mnie te# takie kwestie, 
jak historia danego archiwum oraz plany na przysz"o!$. W przypadku wi%k-
szych inicjatyw, jak Po"udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy!lu 
i Fundacja Genera" El#biety Zawackiej w Toruniu, okaza"o si%, #e wyst%-
puj& dwie kategorie ekspertów posiadaj&cych wiedz% na temat archiwum, 
z którymi mog"abym przeprowadzi$ wywiad. Pierwsza kategoria to osoby 
wykonuj&ce prace archiwalne, a wi%c maj&ce szczegó"owe informacje na 
temat np.' sposobów przejmowania materia"ów, tworzenia pomocy archi-
walnych, opisywania archiwaliów, rodzajów u#ytkowników korzystaj&cych 
z zasobu, szczegó"owych problemów pojawiaj&cych si% w codziennej pracy 
w archiwum. Druga grupa to osoby decyzyjne (w przypadku PWIN ( pre-
zes stowarzyszenia, w przypadku FGEZ'– prezes zarz&du fundacji), które 
maj& wiedz% na temat szerszych zagadnie), takich jak historia archiwum, 
sposoby *nansowania, plany, ogólne problemy'– ale jednocze!nie nie czuj& 
si% ekspertami w kwestiach zwi&zanych z codzienn& prac& z archiwaliami. 
Z tego powodu przeprowadzi"am wywiady z przedstawicielami obu grup 
ekspertów (ponadto na temat szczegó"owych kwestii archiwalnych w FGEZ 
rozmawia"am z dwiema osobami, odpowiedzialnymi za prace w dwóch 
ró#nych dzia"ach fundacji). W przypadku mniejszych i jednocze!nie m"od-
szych archiwów spo"ecznych rozmawia"am g"ównie z jednym ekspertem, 
który mia" szczegó"ow& wiedz% na temat wszystkich aspektów funkcjono-
wania danego archiwum spo"ecznego.

Nazywanie informatorów (osób udzielaj&cych wywiadu) ekspertami nie 
jest w tym miejscu przypadkowe. Od pocz&tku swoich kontaktów z archi-
wistami spo"ecznymi przyj%"am za"o#enie (które zreszt& nie by"o wy"&cz-
nie „poz& badacza”, ale szczerym przekonaniem), #e nie jestem ekspertem 
z dziedziny archiwistyki, który ma zamiar obserwowa$ i ocenia$ (a mo#e 
nawet poprawia$!) laików bez wykszta"cenia w tym kierunku, ale wr%cz 
przeciwnie'– #e odwiedzam archiwa jako ciekawski badacz, który chce po-
zna$ interesuj&cy go wycinek rzeczywisto!ci dzi%ki pomocy osób b%d&cych 
ekspertami w dziedzinie, o której wiem od nich du#o mniej'– czyli w kwe-
stii prowadzenia archiwum spo"ecznego. Jednocze!nie w trakcie rozmowy 

85 Takie kryterium doboru zastosowa"a te# w swoich badaniach Sarah Welland: 
S.'Welland, !e role, impact and development, s.'13.
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unika!am "argonowych, archiwistycznych terminów, nie tylko po to, aby 
nie tworzy# dystansu mi$dzy badaczem-akademikiem, u"ywaj%cym j$zy-
ka trudnego i niezrozumia!ego, a spo!ecznym archiwist%-praktykiem, który 
stosuje terminy potoczne, ale tak"e po to, aby pytania by!y dla informatora 
zrozumia!e i jednoznaczne86. Szczegó!owe pytania oraz ich kolejno&# pod-
czas wywiadu, jak ju" wspomnia!am powy"ej, nie by!y ostatecznie ustalone 
i zale"a!y od przebiegu wywiadu (wywiad cz$&ciowo ustrukturyzowany). 
Zdecydowana wi$kszo&# pyta' mia!a charakter otwarty; tylko pytania o po-
szczególne typy materia!ów wyst$puj%cych w archiwum (sekcja 6C w rapor-
tach ze studiów przypadków) mia!y charakter zamkni$ty. 

Naturalnym zjawiskiem w trakcie wywiadu przeprowadzanego w archi-
wum i w&ród archiwaliów(– w otoczeniu rzeczy, o których w!a&nie wspomi-
na si$ w rozmowie(– jest jednoczesne, p!ynne wspó!wyst$powanie obserwa-
cji oraz wzajemne uzupe!nianie si$ tych metod gromadzenia danych87. 

2EVHUZDFMD

Metoda obserwacji by!a ju" wspominana w literaturze z zakresu archiwisty-
ki88, cho# trudno odnale)# &lady &wiadomego metodologicznie jej u"ycia. 
Rzadko jednak bywa stosowana w przypadku badania archiwów historycz-
nych(– a do takich, cho# w specy*cznej formie, zaliczy# nale"y archiwa spo-
!eczne. 

Obserwacja polega na sensualnym postrzeganiu pewnych osób, zjawisk 
czy wydarze'. Dokonujemy jej na co dzie', w ró"nych sytuacjach. Nale"y 
jednak podkre&li# odmienno&# takiej codziennej, tzw.(naiwnej obserwacji, 
od obserwacji naukowej, która jest &wiadoma, formalna, regularna, prowa-
dzona z konkretn% intencj% oraz odpowiednio udokumentowana. Obser-
wacja jako metoda badawcza (czy te" jako metoda gromadzenia danych 

86 S. Kvale, InterViews, s.(136.
87 J. Sztumski, Wst!p do metod i technik, s.(159.
88 Patrz np.(B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toru' 1985, 

s.(48–49, 90–91, 166–167.
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badawczych) to „celowe, tzn. ukierunkowane i zamierzone oraz systema-
tyczne postrzeganie badanego przedmiotu, procesu lub zjawiska”89. 

Obserwacja jest metod! bardzo ró"norodn! i jest stosowana przez roz-
maite dyscypliny naukowe, zarówno przez nauki spo#eczne i humanistycz-
ne, jak i przyrodnicze, medyczne oraz techniczne i in"ynieryjne. Obserwa-
cja mo"e by$ g#ówn! metod! pozyskiwania danych w projekcie badawczym, 
albo, jak w przypadku niniejszego badania, jedn! z takich metod. Jej cele, 
cechy oraz przebieg musz! by$ zawsze dostosowane do za#o"e% projektu ba-
dawczego oraz dost&pno'ci obserwowanego terenu oraz uczestników90.

Najbardziej charakterystyczna dla bada% empirycznych jest obserwacja 
bezpo'rednia, która, w przeciwie%stwie do obserwacji po'redniej91, polega 
na niezapo'redniczonym kontakcie z rzeczywisto'ci!, dzi&ki czemu badacz 
mo"e na bie"!co wery(kowa$ uzyskane dane za pomoc! innych metod ba-
dawczych, np.)wywiadu czy eksperymentu92. 

Ze wzgl&du na zaanga"owanie badacza w analizowany 'wiat, mo"na 
wyró"ni$ obserwacj& uczestnicz!c! i nieuczestnicz!c!. Ta)pierwsza polega 
na obserwowaniu po#!czonym z jednoczesnym „"yciem” w badanym 'ro-
dowisku i zazwyczaj kojarzona jest z metodami stosowanymi przez etno-
logów, cho$ w ten sposób mo"na bada$ zarówno ludy niepi'mienne, jak 
i mi&dzynarodowe korporacje93. Drugi typ, obserwacja nieuczestnicz!ca, 
polega na zdystansowaniu si& od badanego 'rodowiska i niewdawaniu si& 
w interakcje w terenie; badacz postrzega dzi&ki temu 'wiat z pozycji outsi-
dera. Wspomniane zaanga"owanie w obserwowany 'wiat lub brak owego 
zaanga"owania mo"e przyjmowa$ ró"ne formy i zmienne nasycenie; obser-
wacja mo"e by$ skrajnie uczestnicz!ca lub uczestnicz!ca tylko do pewnego 
stopnia, podobnie jest z dystansowaniem si& i wp#ywaniem na badane 'ro-
dowisko w przypadku obserwacji nieuczestnicz!cej)– interakcja mo"e nie 
wyst&powa$ w#a'ciwie wcale lub w jakim' stopniu si& pojawi$. Wybór typu 

89 J. Sztumski, Wst!p do metod i technik, s.)273. Patrz te": M.)Angrosino, Badania 
etnogra"czne i obserwacyjne, s.)88, 106.

90 M. Ciesielska, K.)Wolanik Boström, M.)Öhlander, Obserwacja, [w:] Badania ja-
ko#ciowe, t.)2, s.)42–43.

91 Wi&cej o obserwacji po'redniej: tam"e, s.)55–60.
92 J. Sztumski, Wst!p do metod i technik, s.)153.
93 Patrz: M.)Ciesielska, K.)Wolanik Boström, M.)Öhlander, Obserwacja, s.)50–53.
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obserwacji zale!e" b#dzie przede wszystkim od problemu badawczego, ale 
równie! od przebiegu samego badania.

Kolejne typy obserwacji mo!na wyró!ni" ze wzgl#du na jej jawno$" 
wobec uczestników. Badanie mo!e by" ca%kowicie tajne, tj.& nikt nie wie 
o intencjach badacza (co mo!e nie$" ze sob' pytania natury etycznej), lub 
cz#$ciowo tajne, na przyk%ad w sytuacji, gdy intencje te znane s' kierow-
nictwu, które wyra!a zgod# na przeprowadzenia badania, ale nie s' znane 
szeregowym pracownikom, którzy b#d' poddawani obserwacji; w trzecim 
wariancie badanie jest ca%kowicie jawne&– wszyscy zdaj' sobie spraw# z roli 
badacza oraz problematyki jego bada(. To, jaki wariant wybierze badacz 
powinno zale!e" od przyj#tego problemu badawczego, stosunku badacza do 
kwestii etycznych oraz specy)ki terenu bada(94.

Dziel'c obserwacj# ze wzgl#du na sformalizowanie procesu, mo!na 
wymieni" obserwacj# kontrolowan' i niekontrolowan'. Ta& pierwsza (na-
zywana równie! obserwacj' skategoryzowan') przeprowadzana jest na 
podstawie szczegó%owo skonstruowanych procedur i narz#dzi (takich jak 
arkusze obserwacji, schematy, normy). Druga z kolei (inaczej obserwacja 
nieskategoryzowana) odbywa si# bez narz#dzi systematyzuj'cych, jest prze-
prowadzana „swobodnie, w sposób taki, jaki prowadz'cy badania uzna za 
w%a$ciwy w ka!dym konkretnym przypadku”95. Mimo tego nie nale!y myli" 
jej z codzienn', naiwn', „!ywio%ow'” obserwacj' rzeczywisto$ci96. 

Zgodnie z tak zarysowanymi typami obserwacji jako metody groma-
dzenia danych, stosowana przeze mnie obserwacja mia%a charakter bez-
po$redni (odbywa%a si# w obserwowanym terenie i wspó%wyst#powa%a 
z wywiadem), nieuczestnicz'cy (wyst#powa%a z pozycji go$cia, outsidera) 
i nieskategoryzowany (bez szczegó%owej systematyzacji procesu obserwa-
cji). Ponadto mia%a charakter jawny, cho" nieca%kowicie. Uczestnicy badania 
zdawali sobie spraw# z mojej roli badacza oraz charakteru i celów badania, 

94 Niniejszy krótki fragment dotycz'cy typów obserwacji w zmienionej formie zo-
sta% opublikowany w: M.& Wi$niewska-Drewniak, Badanie zarz!dzania dokumentacj! 
z u"yciem metod empirycznych bada# jako$ciowych [w:] Zarz!dzanie dokumentacj!. Ba-
dania i dydaktyka, Biblioteka Zarz!dcy Dokumentacji, t.%7, red. R.&Degen, M.&Jab%o(ska, 
Toru( 2016, s.&86–88.

95 J. Sztumski, Wst&p do metod i technik, s.&153.
96 Tam!e.
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jednak byli z wyprzedzeniem informowani tylko o przeprowadzeniu wy-
wiadu (rozmowy)! – a nie o tym, "e w trakcie wizyty prowadzona b#dzie 
równie" obserwacja. 

W niniejszym badaniu obserwacja mia$a charakter wspieraj%cy wobec 
wywiadu i dotyczy$a w#"szego ni" wywiad zakresu pyta& badawczych. By$a 
równie" znacz%co ograniczona w porównaniu z kompleksowym charakte-
rem klasycznej, pe$nej obserwacji, w której postrzeganiu poddaje si# takie 
aspekty terenu, jak organizacja czasu i przestrzeni, rzeczy, aktorzy spo$ecz-
ni, interakcje oraz wydarzenia97. Wed$ug Jamesa P. Spradleya obserwacja 
uczestnicz%ca z kolei powinna bra' pod uwag# a" dziewi#' p$aszczyzn tere-
nu, którymi s%: przestrze&, aktorzy, dzia$anie, obiekt, czynno(', wydarzenie, 
czas, cele, emocje98. Tak szerokie spojrzenie na badane zjawisko by$o jednak 
poza obszarem moich zainteresowa&. Prowadzona przeze mnie systema-
tyczna obserwacja na miejscu, w archiwum, dostarcza$a przede wszystkim 
informacji na temat siedziby archiwum (usytuowanie, wielko(', rozk$ad 
pomieszcze&), przechowywania zasobu archiwalnego (warunki magazyno-
we, wyposa"enie magazynu), udost#pniania zasobu archiwalnego (wygl%d 
i wyposa"enie pracowni naukowej, dost#p u"ytkownika do pomocy archi-
walnych). Skupia$a si# wi#c g$ównie na organizacji przestrzeni archiwum 
oraz rzeczach (przedmiotach). Jednak szersza obserwacja uczestnicz%ca 
archiwów spo$ecznych z pewno(ci% mo"e da' ciekawe wyniki i by$a ju" sto-
sowana99. 

Szczególnie zaw#"ony oraz specy)czny by$ zakres prowadzonych obser-
wacji w przypadku archiwów spo$ecznych o wy$%cznie cyfrowym charakte-
rze; w(ród zbadanych przeze mnie archiwów tak% specy)k# mia$y Cyfrowe 
Archiwum *odzian Miastograf.pl (studium pilota"owe) oraz Bronowickie 
Archiwum Spo$eczne. Archiwa te by$y przechowywane tylko i wy$%cznie 
w formie plików cyfrowych i udost#pniane wy$%cznie online!– nie by$o wi#c 

97 M. Ciesielska, K.!Wolanik Boström, M.!Öhlander, Obserwacja, s.!45.
98 J. P. Spradley, Participant Observation, New York 1980, za: M.!Ciesielska, K.!Wo-

lanik Boström, M.!Öhlander, Obserwacja, s.!44.
99 Na przyk$ad: A.!Flinn, Archival Activism. Independent and Community-led Ar-

chives, Radical Public History and the Heritage Professions, „InterActions: UCLA Journal 
of Education and Information Studies”, nr!7 (2), 2011; D.!Cooper, House proud: an eth-
nography of the BC Gay and Lesbian Archives, „Archival Science”, nr!3, 2016, s.!261–288.
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mowy o obserwacji !zycznej przestrzeni magazynowej czy miejsca, w któ-
rym materia"y udost#pnia si# u$ytkownikom (pracowni naukowej lub jej 
namiastki). W tym przypadku obserwowa"am wi#c sposoby przechowywa-
nia plików cyfrowych (u$ywany sprz#t i narz#dzia, programy, procedury), 
„wpatruj%c si#” w ekran komputera razem z informatorem, który w trakcie 
wywiadu, oprócz snucia opowie&ci, pokazywa" mi rozwi%zania stosowane 
przez dane archiwum w zakresie przechowywania materia"ów archiwalnych 
i ich kopii. W kwestii zapoznania si# ze sposobami udost#pniania materia-
"ów i ich kopii zastosowa"am równie$ pewnego rodzaju obserwacj# w po-
staci analizy zawarto&ci strony internetowej, na której udost#pniane s% te 
materia"y, wchodz%c w rol# u$ytkownika i obserwuj%c, jaka mo$e by' droga 
takiego wyszukiwania i udost#pniania, jakie s"u$%ce temu narz#dzia s% tam 
dost#pne, a tak$e w jakiej postaci u$ytkownik otrzymuje materia"y archi-
walne (dotyczy to jako&ci, wielko&ci, oznakowania przez archiwum, np.(logo 
lub znakiem wodnym). 

Istotn% kwesti% w systematycznej obserwacji jest jej udokumentowanie. 
Zdecydowa"am si# na odr#czne notatki i fotogra!e, przy czym te ostatnie 
zawsze by"y wykonywane za zgod% informatora (delikatn% kwesti% mog"o-
by by' zw"aszcza fotografowanie przestrzeni s"u$%cej do przechowywania 
zbiorów; ponadto zawsze stara"am si# nie uwiecznia' na zdj#ciach $adnych 
osób(– badanie w du$ej mierze ich nie dotyczy"o, a wystrzegaj%c si# tego 
unika"am te$ problemów zwi%zanych z naruszeniem ich wizerunku oraz 
mojej relacji z informatorem). Po(zako)czonym badaniu terenowym foto-
gra!e by"y „na &wie$o” opisywane, a notatki uzupe"niane. 

Jak wspomnia"am ju$ wcze&niej, w czasie wizyty w archiwum obser-
wacja wspó"wyst#powa"a z wywiadem, podczas którego informator cz#-
sto pokazywa" to, o czym w"a&nie mówi". W ten sposób w polu widzenia 
pojawia"y si# tak$e np.( pomoce archiwalne, ulotki i inne druki zwi%zane 
z dzia"alno&ci% archiwum (np.(wystawami, konferencjami), dokumentacja 
wewn#trzna archiwum (np.( narz#dzia s"u$%ce udost#pnianiu i rejestracji 
u$ytkowników). Ich poznawanie oraz analiz# przypisa"am jednak (umow-
nie) do trzeciego sposobu gromadzenia informacji w ramach studium przy-
padku(– do tzw.(analizy danych zastanych. 
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Analiza danych zastanych (niekiedy nazywana równie! desk research)100 to 
metoda bardzo cz"sto stosowana, ale wyj#tkowo rzadko opisywana w pi-
$miennictwie metodologicznym z zakresu nauk spo%ecznych. Nale!y ona do 
bada& niereaktywnych (inaczej nieinwazyjnych), czyli takich, w trakcie któ-
rych nie dochodzi do interakcji pomi"dzy badaczem a badanymi101. Metoda 
ta polega na wyszukaniu, a nast"pnie analizowaniu danych, które zosta%y 
wytworzone i zgromadzone jaki$ czas przed badaniem. W w#skim rozumie-
niu dane zastane to „ka!dego rodzaju materia%y, których cel powstania ni-
gdy nie by% celem badawczym, a mimo to korzystaj# z nich ró!ni badacze”102. 
W zgodzie z takim podej$ciem s# to m.in.'akty prawne, dokumenty osobiste 
(jak pami"tniki i listy), literatura, prasa, strony internetowe, audycje radio-
we, nagrania przemówie& i wywiadów (niemaj#cych charakteru badawcze-
go). W szerszym uj"ciu (zastosowanym równie! w niniejszej pracy) dane 
zastane to „ka!dego rodzaju materia%y niewywo%ane przez badacza, który 
na nich pracuje, niezale!nie od tego, czy wcze$niej by%y wywo%ane w celach 
badawczych”103. W takim rozumieniu katalog przyk%adowych typów danych 
zastanych poszerza si" m.in.'o raporty i statystyki, specjalistyczne bazy da-
nych, literatur" naukow#, surowe dane zebrane przez innych badaczy (jak 
nagrania wywiadów badawczych, fotogra(e i notatki terenowe)104.

100 Z. Bednarowska, Desk research! – wykorzystanie potencja"u danych zastanych 
w prowadzeniu bada# marketingowych i spo"ecznych, „Marketing i Rynek”, nr'7, 2015, 
http://www.marketingirynek.pl/(les/1276809751/(le/mir_7_2015_bednarowska.pdf 
[dost"p: 09.01.2018], s.'18. Makowska i Boguszewski natomiast widz# desk research tyl-
ko jako jedn# z metod wykorzystuj#cych analiz" danych zastanych (obok analizy tre$ci 
i wtórnej analizy statystycznej): M.'Makowska, R.'Boguszewski, Analiza danych zasta-
nych!– zagadnienia wst$pne, [w:] Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studenta, 
red. M.'Makowska, Warszawa 2013, s.'18.

101 M. Makowska, R.'Boguszewski, Analiza danych zastanych, s.'10.
102 K. )widerek, %ród"a danych zastanych, [w:] Analiza danych zastanych. Przewod-

nik dla studenta, s.'33.
103 Tam!e.
104 Michael Angrosino dzieli dane zastane na *ród%a pierwotne i dane wtórne; patrz: 

M.'Angrosino, Badania etnogra&czne i obserwacyjne, s.'100–101.
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Zastosowanie analizy danych zastanych mo!e mie" w badaniu charak-
ter zasadniczy lub wspomagaj#cy. W pierwszym wypadku jest ona sensem 
i celem badania, bezpo$rednio prowadzi do uzyskania wyników i konkluzji. 
Natomiast w drugim z nich analiza danych zastanych wyst%puje zw&aszcza 
na pocz#tkowym etapie badania; mo!e równie! s&u!y" triangulacji, czyli we-
ry'kacji danych uzyskanych w ramach zastosowania metod reaktywnych 
(czyli w kontakcie z badanymi)105. Tak by&o w przypadku niniejszego bada-
nia. Dodatkowo analiza wcze$niejszych do$wiadcze( badawczych wspomo-
g&a projektowanie badania z metodologicznego punktu widzenia.

)atwo dostrzec zwi#zek tak zarysowanego sposobu pozyskiwania da-
nych ze wspomnianymi wcze$niej studiami wst%pnymi, rozpoczynanymi 
przed „pój$ciem w teren” i kontynuowanymi na kolejnych etapach badania. 
Istotnie, studia wst%pne, w trakcie których zbiera&am informacje potrzebne 
do dokonania wyboru archiwum oraz do przygotowania si% przed wizyt# 
w nim, nale!y uzna" za procedur% wykorzystuj#c# analiz% danych zastanych. 

W przypadku niniejszego projektu analiza danych zastanych odbywa&a 
si% w dwóch p&aszczyznach. Pierwsz# z nich by&a analiza danych powszech-
nie dost%pnych (równie! w ramach dost%pu do informacji publicznej). Etap 
wyszukiwania oraz analizowania tych informacji odbywa& si% zarówno 
przed, jak i po wizycie w archiwum. Drug# p&aszczyzn# by&a analiza danych 
zastanych, do których dost%p uzyska&am dopiero podczas wizyty w archi-
wum. *ród&a te analizowa&am zarówno podczas bada( terenowych, jak i po 
nich. W$ród nich by&y przede wszystkim pomoce informacyjne (niedost%p-
ne online), dokumentacja pracowni naukowej czy wydawane przez archi-
wum druki ulotne. Warto podkre$li", !e nie by&y to +ród&a po prostu do-
st%pne dla u!ytkowników archiwum,– taka procedura wykracza wi%c poza 
badania archiwalne, zwyczajowo wykonywane w trakcie stosowania metody 
historycznej.

Jednocze$nie z planowanego przebiegu badania zmuszona by&am wy-
kluczy" dokumentacj% bie!#c# archiwum/organizacji spo&ecznej. Podj%&am 
tak# decyzj% w przekonaniu, !e znacz#co wyd&u!y to czas sp%dzany w terenie 
z powodu zapoznawania si% z materia&em, który nie jest ani najwa!niejszy, 

105 Z. Bednarowska, Desk research, s.,19; M.,Makowska, R.,Boguszewski, Analiza 
danych zastanych, s.,15, 17.
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ani wiod!cy w niniejszym projekcie (taki charakter ma bowiem wywiad), 
a poza tym zwi"kszy to baz" informacji przeznaczonych do analizy i, co za 
tym idzie, wyd#u$y j!. Ponadto nie chcia#am ryzykowa% zepsucia mojej re-
lacji z informatorem (i ewentualnie innymi pracownikami archiwum), albo 
zniech"ci% ich do wzi"cia udzia#u w badaniu, poniewa$ informacja o tym, 
$e w ramach wizyty planuj" zapozna% si" z dokumentacj! organizacji, mu-
sia#aby znale&% si" w wiadomo'ci inicjuj!cej kontakt, a s!dz", $e mog#oby to 
negatywnie wp#yn!% na liczb" archiwów wyra$aj!cych ch"% uczestniczenia 
w tym przedsi"wzi"ciu. Inaczej bowiem wygl!da propozycja wizyty, pod-
czas której odb"dzie si" rozmowa wraz z pokazem cz"'ci zasobu archiwal-
nego i pomocy archiwalnych, a inaczej wizyta sk#adaj!ca si" z rozmowy, 
pokazu archiwaliów i pomocy archiwalnych oraz wgl!du w dokumentacj" 
bie$!c! organizacji. Ta(pierwsza to rozmowa o tym, co nas wspólnie intere-
suje wraz z mo$liwo'ci! „pochwalenia” si" skarbami z archiwum. Ta(druga 
mo$e przywodzi% na my'l kontrol"106. Rezygnacja z systematycznego, pla-
nowego i dog#"bnego zapoznawania si" z dokumentacj! bie$!c! archiwum/ 
/organizacji nie oznacza jednak, $e ten typ &róde# w ogóle nie pojawia si" 
w'ród analizowanych w projekcie danych zastanych. Zdarza#o si" bowiem, 
$e pracownicy archiwum sami si"gali do dokumentacji bie$!cej, aby odpo-
wiedzie% na stawiane przeze mnie pytania i w efekcie mnie równie$ pozwa-
lali zapozna% si" z tymi materia#ami. 

Do najwa$niejszych &róde# danych zastanych wykorzystywanych 
w omawianym badaniu nale$a#y: 

–  pomoce informacyjne (elektroniczne i papierowe; zarówno te dost"p-
ne dla u$ytkowników, jak i te u$ywane wy#!cznie przez pracowników 
archiwum);

–  dokumentacja pracowni naukowej (ksi"ga udost"pnie), formularz 
rejestracji u$ytkownika, regulamin pracowni naukowej);

–  sprawozdania z dzia#alno'ci organizacji spo#ecznej prowadz!cej ar-
chiwum;

106 Warto pami"ta% te$ o ewentualnej ochronie np.(danych osobowych lub zwi!za-
nych z zarobkami osób pracuj!cych w archiwum. 
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–  strona internetowa oraz konta w mediach spo!eczno"ciowych 
(zw!aszcza Facebook i YouTube) nale#$ce do archiwum lub organiza-
cji prowadz$cej archiwum;

–  publikacje wydawane przez archiwum lub organizacj% prowadz$c$ 
archiwum;

–  druki ulotne i promocyjne;
–  literatura naukowa;
–  dokumentacja uzyskana w ramach dost%pu do informacji publicznej, 

zwi$zana z dotowaniem dzia!alno"ci archiwalnej (lub dzia!alno"ci 
zwi$zanej z archiwum) przez instytucje publiczne;

–  baza archiwów spo!ecznych O"rodka KARTA107; 
–  dotychczasowe badania archiwów spo!ecznych prowadzone przez 

O"rodek KARTA i SAP Oddzia! w Gda&sku108.
Nie wszystkie z wymienionych powy#ej typów 'róde! wyst%powa(!y 

w ka#dym z odwiedzonych przeze mnie archiwów. 
Praca z ró#norodnymi 'ród!ami danych zastanych mo#liwa by!a dzi%ki 

trzem sposobom jej dokumentowania: 
–  odr%cznym notatkom w trakcie pracy z tymi dokumentami w archi-

wum;
–  fotogra)om tych dokumentów, które wykonywa!am (za zgod$ infor-

matora) w archiwum i analizowa!am po badaniu terenowym;
–  „darom”* – czyli materia!om otrzymanym od informatora (podczas 

wizyty lub nied!ugo po niej), równie# analizowanym po wizycie w ar-
chiwum (m.in.* pliki cyfrowe z pomocami informacyjnymi, zrzuty 
ekranu wykonywane na moj$ pro"b% w trakcie wywiadu/obserwacji, 
ulotki i inne materia!y promocyjne, publikacje wydawane przez ar-
chiwum/organizacj% spo!eczn$).

Winna jestem jeszcze jedno wyja"nienie zwi$zane z danymi zastanymi. 
Mimo #e pocz$tkowo du#e nadzieje pok!ada!am w dokumentacji formal-
nej, tj.*wnioskach i sprawozdaniach dotycz$cych realizacji grantów )nan-
sowanych ze "rodków publicznych (uzyskiwa!am je w trybie dost%pu do 

107 Baza archiwów spo!ecznych.
108 Patrz w niniejszej pracy: rozdzia! II: Dotychczasowe badania archiwów spo!ecz-

nych.
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informacji publicznej zw!aszcza od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa"stwowych), z czasem 
okaza!o si#, $e mog% one mie& jedynie charakter wspieraj%cy i w swojej ana-
lizie przywi%zywa!am do nich mniejsz% wag# ni$ do innych typów 'róde! 
(cho& z pewno(ci% mia!y znaczn% warto(& w triangulacji danych). Sta!o 
si# tak z dwóch powodów. Po)pierwsze, szybko okaza!o si#, $e s% to wielo-
stronicowe, sformalizowane wnioski, których analiza zajmuje wiele czasu, 
a zawieraj% niewielk% ilo(& interesuj%cych mnie informacji. Po)drugie, j#zyk 
stosowany w tych wnioskach oraz przedstawiana w nich rzeczywisto(& s% 
sztuczne, skomponowane w taki sposób, aby pasowa!y do ram nakre(lonych 
ogólnie przez relacj# z organami administracyjnymi (w!adczymi), szczegól-
nie przez konkretn% instytucj# oraz konkretne zasady pisania wniosków 
w danym grancie oraz za!o$enia projektu. Nie oznacza to, $e analizowane 
przez mnie dokumenty zawiera!y nieprawd# i oszustwa ze strony archiwów 
spo!ecznych. Chodzi raczej o rozbie$no(& tych dwóch rzeczywisto(ci)– tej 
namacalnej, „prawdziwej” i tej formalnej, do której dost#p dawa!y te 'ród!a. 
Mnie interesowa! dost#p do tej pierwszej)– i dopóki on jest mo$liwy (bo 
archiwa te wci%$ istniej% i wyrazi!y zgod# na dopuszczenie mnie do swojej 
rzeczywisto(ci), to stawiam go zdecydowanie ponad analiz# suchych, ad-
ministracyjnych sformu!owa" skrojonych na miar# konkretnego projektu 
grantowego) – co nie znaczy, $e 'ród!a te zosta!y przeze mnie ca!kowicie 
odrzucone109.

'RNXPHQWDFMD�EDGDQLD

Jak wida& z powy$szego wywodu, ka$de studium przypadku archiwum spo-
!ecznego dostarczy!o du$ej ilo(ci informacji pochodz%cych z ró$norodnych 
'róde!, zebranych na ró$nych etapach badania i maj%cych zarówno posta& 
cyfrow%, jak i tradycyjn% (gra*cznie typy zapisu wykorzystanych danych 
ilustruje tabela 2). Zdaj%c sobie równie$ spraw# z tego, $e w trakcie ca!ego 
projektu badawczego zostan% zebrane dane z wielu archiwów, postanowi!am 

109 Moj% uwag# na t# kwesti# zwróci!a Natalia Martini w trakcie VI Transdyscypli-
narnego Sympozjum Bada" Jako(ciowych)– za co szczerze jej dzi#kuj#. 
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wprowadzi! dodatkowe, drobne narz"dzie s#u$%ce uporz%dkowaniu danych 
pochodz%cych z bada& terenowych'– (szk" wywiadu oraz (szk" obserwa-
cji. S% to dwa osobne arkusze zawieraj%ce tabele, w które w trakcie wizyty 
w archiwum (lub tu$ po niej) wpisywa#am dane dotycz%ce samego wywia-
du i obserwacji. Fiszka zawiera#a nast"puj%ce dane: identy(kator (skrótowe 
okre)lenie metody, WYW dla wywiadu lub OBS dla obserwacji oraz skrót 
nazwy archiwum'– co pomaga#o wizualnie szybko zidenty(kowa! zawarto)! 
(szki); nazw" archiwum; nazw" jednostki prowadz%cej archiwum; dat" ob-
serwacji/wywiadu; imi" i nazwisko przeprowadzaj%cego wywiad; imi" i na-
zwisko informatora wraz z krótkim okre)leniem pe#nionej funkcji; miejsce 
przeprowadzenia wywiadu/obserwacji; sposoby zapisu (notatki, nagrania, 
fotogra(e itp.), uwagi (w tym'– informacje o materia#ach, jakie otrzyma#am 
od informatora). Zabieg ten u#atwi# organizacj" danych zebranych w trakcie 
badania terenowego.

7DEHOD�����7\S\� ]DSLVX� GDQ\FK� Z\JHQHURZDQ\FK� Z� VWXGLXP� SU]\SDGNX� DUFKLZXP�
VSRâHF]QHJR��2SUDFRZDQLH�ZâDVQH�

'D
QH
��

]D
VWD
QH GRVWċSQH�SRZV]HFKQLH

QRWDWNL�RGUċF]QH
QRWDWNL�F\IURZH
IRWRJUDÀH�F\IURZH
RU\JLQDâ\�F\IURZH
RU\JLQDâ\�À]\F]QHX]\VNDQH�Z�WHUHQLH

'D
QH
��

Z\
ZR
âD
QH

GRNXPHQWDFMD�Z\ZLDGX

QDJUDQLH�F\IURZH
WUDQVNU\SFMD�F\IURZD
QRWDWNL�RGUċF]QH
ÀV]ND�Z\ZLDGX��RGUċF]QD�

GRNXPHQWDFMD�REVHUZDFML
IRWRJUDÀH�F\IURZH
QRWDWNL�RGUċF]QH
ÀV]ND�REVHUZDFML��RGUċF]QD�

�:LċFHM�R�WUDQVNU\SFML�Z�NROHMQ\P�SRGUR]G]LDOH�QD�WHPDW�DQDOL]\�GDQ\FK�

Powsta#e w wyniku studium przypadku dane, zbierane zarówno przed 
wizyt% w terenie, podczas niej, jak i po niej, pochodzi#y z ró$nych typów 
*róde# (o których pisa#am powy$ej), a tak$e mia#y ró$n% form" zapisu'– za-
równo cyfrow%, jak i „tradycyjn%”. Ze wzgl"du na zabezpieczenie danych 
przed utrat%, odr"czne notatki, (szki wywiadu i obserwacji oraz cz")! mate-
ria#ów (zycznych otrzymanych w trakcie badania, po wizycie w archiwum 
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zeskanowa!am i zabezpieczy!am w postaci cyfrowej. Kopie przechowywa-
!am w trzech miejscach"– w chmurze obliczeniowej, na dysku komputera 
oraz na przeno#nym dysku zewn$trznym.

Ka%de z przeprowadzonych studiów przypadku generowa!o bardzo du%y 
zbiór danych"– tym wi$kszy, im wi$ksze i starsze by!o badane archiwum. 
Radzenie sobie z nim okaza!o si$ du%ym wyzwaniem"– w jego sprostaniu 
pomóg! mi program wspomagaj&cy analiz$ danych jako#ciowych. O przy-
gotowaniu danych do analizy i samej analizie traktuje kolejna cz$#' pracy. 

���$QDOL]D�GDQ\FK

Analiza danych w przypadku bada( jako#ciowych wyst$puje na ka%dym eta-
pie studium i przeplata si$ z innymi jego etapami, trudno wi$c mówi' o niej 
jako o izolowanym stadium110. W trakcie studiów wst$pnych odbywa si$ ana-
liza danych zastanych, przygotowuj&ca do bada( w terenie. Kolejn& analiz$ 
przeprowadza!am podczas wizyty w archiwum i gromadzenia danych wywo-
!anych, np."podczas wywiadu, kiedy upewnia!am si$, %e rozumiem wypowie-
dzi rozmówców, gdy na bie%&co wery)kowa!am powstaj&ce wówczas hipote-
zy, lub gdy dopytywa!am informatora o znaczenie lub uzupe!nienie tego, co 
uda!o mi si$ zaobserwowa' w archiwum111. Te etapy badania opisane zosta!y 
w poprzedniej cz$#ci pracy. W tej natomiast przybli%$ analiz$ danych, któr& 
wykonywa!am po wizycie w terenie, rozpoczynaj&c od przygotowania da-
nych, poprzez ich kodowanie, analiz$ przypadku i przygotowanie raportu ze 
studium przypadku, ko(cz&c na analizie krzy%owej"– !&cznej, uogólniaj&cej112.

Pierwszym etapem analizy danych, a w!a#ciwie etapem !&cz&cym gro-
madzenie danych z ich analiz&, jest organizowanie i przygotowanie danych: 

110 S. Kvale, InterViews, s." 207; M." Strumi(ska-Kutra, I. Ko!adkiewicz, Studium 
przypadku, s."18.

111 Patrz: S."Kvale, InterViews, s."182.
112 O poszczególnych etapach analizy danych w badaniach jako#ciowych zwi$*le 

pisze John Creswell: J."W. Creswell, Projektowanie bada! naukowych, s."201–205.
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przepisanie nagra! (transkrypcja), skanowanie i opisanie materia"ów otrzy-
manych od informatora, wprowadzanie do komputera odr#cznych notatek. 
Elementem tej cz#$ci pracy jest równie% organizowanie bazy powszechnie 
dost#pnych dokumentów zastanych, zebranych zarówno przed badaniem 
terenowym, jak i po nim. 

W tym miejscu pewn& uwag# nale%y po$wi#ci' transkrypcji wywiadów(– 
czyli ich przepisaniu z postaci mówionej (w moim przypadku zapisanej w pli-
kach d)wi#kowych) do s"ownego, alfabetycznego zapisu. Jest to czynno$' 
czasoch"onna i %mudna, w du%ych projektach badawczych niekiedy wyko-
nywana przez osoby zewn#trzne. Zdecydowa"am si# jednak na samodzielne 
przygotowywanie transkrypcji przeprowadzonych przeze mnie rozmów, po-
niewa% czynno$' ta u"atwia pó)niejsz& orientacj# w danych, jest sposobem na 
zapoznanie si# z nimi przed podj#ciem szczegó"owej analizy(– Steinar Kvale 
zalicza j& nawet do procesu interpretacji113. Ponadto samodzielne transkrybo-
wanie mo%e przys"u%y' si# szlifowaniu umiej#tno$ci prowadzenia wywiadu 
badawczego. Warto zauwa%y', %e transkrypcja nie jest wywiadem, a jedynie 
jego namiastk&, zapisem(– a w"a$ciwie bardzo szczegó"owym opisem. 

Wywiad jest powi&zany z konkretn& sytuacj& interpersonaln&, rozwija si# 
mniej lub bardziej samorzutnie, podmioty wywiadu kieruj& do prowadz&-
cego wywiad nie tylko s"owa, ale równie% gesty i domy$lne odniesienia 
w ich wspólnej sytuacji. Z tego wzgl#du tekst transkrypcji wywiadu nie 
oddaje pe"nego bogactwa sensów wyra%onych w %ywej sytuacji wywiadu114.

Dokonywanie transkrypcji poci&ga za sob& t"umaczenie z j#zyka mówio-
nego, z jego w"asnym zbiorem regu", na j#zyk pisany z innym zbiorem re-
gu". […] Transkrypcje s& rozmowami oderwanymi, pozbawionymi kon-
tekstu, s& abstrakcjami […]115.

W opisywanym badaniu pytania badawcze dotyczy"y archiwów spo-
"ecznych przede wszystkim jako zbiorów danych, mniej lub bardziej nama-
calnych przedmiotów; poza stref& zainteresowa! le%a"y takie zagadnienia, 

113 S. Kvale, InterViews, s.(164.
114 Tam%e, s.(59.
115 Tam%e, s.(169.
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jak: znaczenia, sensy, postawy czy emocje!– czyli kwestie w du"o wi#kszej 
mierze odbijaj$ce si# w j#zyku czy sposobie mówienia. Wywiady dostarcza%y 
przede wszystkim konkretnych, „faktogra&cznych” informacji o archiwum, 
niedost#pnych innymi kana%ami. Dlatego problem „utraty danych” na eta-
pie przenoszenia wywiadu mi#dzy mediami w tym projekcie w%a'ciwie nie 
wyst#powa%. W zwi$zku z tym transkrypcja mia%a charakter uproszczony 
i nie zawiera%a szczegó%owych informacji na temat d%ugo'ci pauz, oddechów, 
mowy cia%a, intonacji czy g%o'no'ci w wypowiedziach informatorów116.

W kolejnym kroku zosta%y wst#pnie przejrzane wszystkie dane zebrane 
na temat przypadku, zarówno dane zastane, nagromadzone przed wizyt$ 
w archiwum, w jej trakcie oraz po niej, jak i dane wywo%ane w przebiegu 
badania terenowego, czyli pochodz$ce z wywiadów i obserwacji (przy czym 
na tym etapie!– i ka"dym kolejnym!– w przypadku wywiadów analizie pod-
dawano wy%$cznie ich transkrypcje). W ramach tego kroku wszystkie (ró-
d%a danych by%y organizowane w programie MAXQDA, s%u"$cym wspoma-
ganiu analizy danych jako'ciowych117.

Nast#pnym etapem badania by%o kodowanie danych ze wszystkich 
(róde% zebranych w ramach pojedynczego studium przypadku. W przy-
bli"eniu kodowanie to podzia% (organizowanie) analizowanego materia%u 
na segmenty i przypisywanie im pewnych kategorii (nazw)118. Na! etapie 
projektowania badania badacz musi zadecydowa), czy s%u"$ce opisowi po-
szczególnych sekcji materia%ów kody-etykiety b#d$ wyp%ywa) bezpo'rednio 
z danych (kodowanie otwarte), czy b#d$ ustalone odgórnie przez badacza, 

116 Porównaj z przyk%adow$ transkrypcj$ w analizie rozmowy naturalnej: D.!Silver-
man, Interpretacja danych jako!ciowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, 
t%um. M.!G%owacka-Grajper, J.!Ostrowska, K.!T.!Konecki, Warszawa 2012, s.!187–190; 
patrz te": uproszczone symbole transkrypcji: tam"e, s.!328.

117 MAXQDA, https://www.maxqda.com/ [dost#p: 11.01.2018]. Patrz te": J.!Bieli*-
ski, K.! Iwi*ska, A.! Rosi*ska-Kordasiewicz, Analiza danych jako!ciowych przy u"yciu 
programów komputerowych, „ASK! – Spo%ecze*stwo, badania, metody”, nr! 16, 2007, 
s.!89+114; J.!Niedbalski, CAQDAS#– oprogramowanie do komputerowego wspomagania 
analizy danych jako!ciowych. Historia, ewolucja i przysz$o!%, „Przegl$d Socjologiczny”, 
nr!1 (62), 2013, s.!153+166.

118 J. W.!Creswell, Projektowanie bada& naukowych, s.!201–202. O tym, czym jest 
kod i jakie s$ jego przyk%ady, patrz: J.!Saldaña, 'e coding manual for qualitative resear-
chers, London 2009, s.!3–7.
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lub te! b"d# stosowane jedne i drugie119. W niniejszym badaniu zastoso-
wano drug# mo!liwo$%, czyli tzw.&kodowanie a priori. Zestaw stosowanych 
w badaniu kodów wywodzi' si" ze szczegó'owych pyta( badawczych. Drze-
wo kodowe zosta'o przedstawione na ilustracji 1. 

Kodowanie a priori jest 'atwiejsze ni! kodowanie otwarte i wymaga 
mniejszych umiej"tno$ci analitycznych oraz do$wiadczenia. Jednocze$-
nie by'o wystarczaj#ce na potrzeby niniejszego projektu. Wcze$niej zde)-
niowane kategorie zosta'y utworzone na podstawie szczegó'owych pyta( 
badawczych, do$wiadcze( wcze$niejszych badaczy w terenowym badaniu 
archiwów spo'ecznych, a tak!e dzi"ki pilota!owemu studium przypadku, 
wykonanemu przed rozpocz"ciem w'a$ciwego projektu120. Jedno narz"dzie 
teoretyczne (hierarchiczna lista kategorii) pos'u!y'o wi"c na trzy sposoby&– 
jako zestaw szczegó'owych pyta( badawczych, jako lista prede)niowanych 
kodów do analizy oraz jako struktura raportu z przypadku (o raporcie pisz" 
w dalszej cz"$ci tekstu). 

To, !e ju! przed rozpocz"ciem bada( istnia' zestaw kodów s'u!#cych 
analizie zebranych danych nie oznacza, i! zestaw ten by' ostateczny. Przy-
j"'am bowiem, !e mo!liwe b"dzie uzupe'nienie listy kodów o kolejne kate-
gorie, których wyst#pienia wcze$niej nie przewidzia'am, a które uzna'am za 
istotne lub co najmniej interesuj#ce. W$ród dodanych w trakcie przebiegu 
badania kodów znalaz'y si": 

–  „si'a jednostki” (wp'yw twórcy archiwum na jego kszta't i funkcjo-
nowanie);

–  „emocje” (emocjonalne podej$cie do archiwum spo'ecznego);
–  „j"zyk” (specy)czne zwroty stosowane przez informatora);
–  „od projektu do projektu” (projektowy charakter dzia'alno$ci archi-

wum, sinusoida aktywno$ci);
–  „nowoczesne technologie” (zastosowanie nowoczesnych technologii 

przez archiwum).
Ponadto kodem czerwonym zaznacza'am dane zaskakuj#ce, niezrozu-

mia'e lub sprzeczne&– z intencj# skontaktowania si" z informatorem w celu 
ich wyja$nienia.

119 J. W.&Creswell, Projektowanie bada! naukowych, s.&201–203.
120 Badanie pilota!owe w Cyfrowym Archiwum *odzian Miastograf.pl zosta'o krót-

ko opisane w kolejnej cz"$ci pracy. 
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Szczegó!owe kodowanie wszystkich danych okaza!o si" zaj"ciem cza-
soch!onnym i wymagaj#cym ci#g!ego skupienia. Przyk!ad zakodowane-
go fragmentu wywiadu z D.$ Zawack#-Wakarecy przedstawia ilustracja 2. 
Liczba zakodowanych fragmentów dla ka%dego z archiwów waha!a si" od 
kilkuset do ponad 1300 (w przypadku Fundacji Genera! El%biety Zawac-
kiej). Po$zakodowaniu danych w ramach przypadku, wykorzystuj#c funkcje 
programu MAXQDA, przeorganizowa!am zakodowane fragmenty danych 
i uszeregowa!am je wed!ug kodów, do których zosta!y przypisane. Umo%li-
wi!o to analiz" zgodnie ze zde&niowanymi wcze'niej pytaniami badawczy-
mi (a tak%e z my'l# o przysz!ym raporcie ze studium przypadku). Na$tym 
etapie analiza danych polega!a przede wszystkim na ich wzajemnym porów-
naniu, wery&kacji i redukcji w celu stworzenia opisu przypadku w ramach 
zestandaryzowanego raportu. 

�

,OXVWUDFMD�����3URJUDP�0$;4'$��ZLGRN�]DNRGRZDQ\FK�IUDJPHQWyZ�Z\ZLDGX�]�'��=DZDFNĆ�
�:DNDUHF\

Raporty ze studiów przypadku, powsta!e w wyniku analizy danych 
z poszczególnych archiwów, maj# zestandaryzowan# form" powi#zan# bez-
po'rednio z katalogiem szczegó!owych pyta( badawczych i hierarchiczn# 
struktur# u%ywanych w analizie kodów. Pomys! tabelarycznych raportów 
dla opisania poszczególnych archiwów zosta! zaczerpni"ty z brytyjskich 
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bada! archiwów spo"ecznych z lat 2006#2007121 i mia" zapewni$ zarazem 
ich przejrzysto%$, jak i "atwiejsz& mo'liwo%$ tworzenia porówna! mi(dzy 
raportami (czyli pomi(dzy archiwami)122. 

Kolejnym etapem, nast(puj&cym po napisaniu pierwszej wersji raportu 
z przypadku, by"o przekazanie go informatorowi (lub informatorom) w celu 
sprawdzenia (o zgod( na to prosi"am informatora zawsze jeszcze podczas 
wizyty w archiwum). Jest to cz(sto stosowana w naukach spo"ecznych for-
ma zapewnienia trafno%ci badania (z j(zyka angielskiego nazywana member 
checking)123. Informator mia" przede wszystkim wy"apa$ ewentualne b"(dy 
i nie%cis"o%ci, uzupe"ni$ raport o informacje, których w nim nie zawarto, 
a które on uwa'a za istotne, oraz rozwia$ w&tpliwo%ci lub uzupe"ni$ luki we 
wskazanych przeze mnie miejscach. Ta) forma uwiarygodnienia wyników 
bada! jest do%$ "atwa w stosowaniu i bardzo skuteczna; mo'e jednak by$ 
czasoch"onna, je%li informator „oci&ga si(” z odes"aniem poprawek. Mimo 
'e w trakcie studiów nie zdarzy"o si(, 'eby moja interpretacja jakiego% faktu 
by"a skrajnie ró'na od interpretacji informatora, w takim wypadku Robert 
Yin zaleca standardowe podej%cie, jak do recenzji naukowej:

Nie potrzeba jednak uwzgl(dnia$ wszystkich uwag dotycz&cych szkicu. 
Na)przyk"ad przys"uguje ci prawo do w"asnej interpretacji materia"ów em-
pirycznych i nie musisz automatycznie w"&cza$ do raportu reinterpretacji 
proponowanych przez informatorów. Masz pod tym wzgl(dem swobod( 
wyboru, nie inaczej, ni' wobec uwag zawartych w konwencjonalnych re-
cenzjach naukowych124.

121 Przyk"adowy raport, patrz: CADG: Community archives impact study. Case study 
No. 1: !e Ark Youth & Community Project, 2007, http://www.communityarchives.
org.uk/wp-content/uploads/2014/05/Community_Archives_Case_Study_*e_Ark_
Youth__Community_Project.pdf [dost(p: 17.08.2017]. Szczegó"y na temat badania od-
nale+$ mo'na w rozdziale II: Dotychczasowe badania archiwów spo"ecznych.

122 O typach raportów badawczych w studium przypadku patrz: R.)K.)Yin, Studium 
przypadku, s.) 219–221; M.) Strumi!ska-Kutra, I. Ko"adkiewicz, Studium przypadku, 
s.)31.

123 R. E. Stake, Multiple Case Study Analysis, s.)37; R.)K.)Yin, Studium przypadku, 
s.)229–231.

124 R. K.)Yin, Studium przypadku, s.)230.



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

138

Po wprowadzeniu poprawek i uzupe!nie" do wst#pnej wersji raportu, 
powstawa!a jej wersja $nalna. Raporty te, zawieraj%ce szczegó!owy opis zba-
danych archiwów spo!ecznych, b#d%ce osi% i g!ównym celem niniejszej pra-
cy, zosta!y umieszczone w rozdzia!ach IV&XI125.

Kolejnym etapem projektu by!a tzw.'przekrojowa synteza przypadków 
(ang. cross-case synthesis), oparta na powsta!ych w poprzednich etapach ba-
dania raportach ze studiów przypadków126. Ten typ analizy polega na „orga-
nizowaniu danych z ró(nych przypadków wed!ug jednego schematu”, a jego 
celem jest interpretacja podobie"stw i ró(nic oraz odnalezienie wzorców127. 
Podejmuj%c to zadanie, nale(y pami#ta), (e 

przypadki nie tworz% w pe!ni porównywalnych zbiorów danych, (e ka(dy 
z nich rz%dzi si# swoimi prawami i odr#bn% narracj%, dlatego b!#dem jest 
proste, abstrahuj%ce od kontekstu sumowanie podobie"stw i ró(nic mi#-
dzy przypadkami128.

Strategia studium przypadku sama w sobie koncentruje si# na specy-
$ce pojedynczego przypadku, polega raczej na badaniu partykularyzmów 
w kontek*cie, ni( sprowadzaniu ich do uogólnie"129. Robert Stake wprost 
pisze, (e wielokrotne studium przypadku nie s!u(y porównywaniu tych(e130, 
a Bent Flyvbjerg, (e w kontek*cie zwi#kszania zasobów wiedzy generalizacja 
nie jest konieczna131. Celem niniejszego projektu badawczego by!o przede 
wszystkim opisanie wybranych, ró(norodnych archiwów spo!ecznych, dzi#-
ki dotarciu do informacji niedost#pnych bez badania terenowego i zastoso-
wania niekonwencjonalnych dla archiwistyki metod i technik badawczych. 
Stworzenie opisu konkretnych, funkcjonuj%cych obecnie w Polsce archiwów 
spo!ecznych, wzi%wszy pod uwag# kontekst ich istnienia, by!o nadrz#dnym 

125 Ponadto ich wcze*niejsze wersje na bie(%co (w trakcie trwania projektu) publi-
kowane by!y online w Repozytorium Uniwersytetu Miko!aja Kopernika w Toruniu.

126 M. Strumi"ska-Kutra, I. Ko!adkiewicz, Studium przypadku, s.'7.
127 Tam(e, s.'29; R.'K.'Yin, Studium przypadku, s.'272.
128 M. Strumi"ska-Kutra, I. Ko!adkiewicz, Studium przypadku, s.'7
129 Tam(e; R.'E. Stake, Multiple Case Study Analysis, s.'8.
130 Tam(e, s.'83–84.
131 B. Flyvbjerg, Five Misunderstandings, s.'10.
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celem badania. Analiza na poziomie wy!szym ni! pojedyncze archiwum 
jest celem uzupe"niaj#cym132.

Bohdan Ryszewski napisa":

W metodologii ogólnej ustalono trzy rodzaje twierdze$, które mog# by% 
brane pod uwag& w archiwistyce: 1' – uogólnienia sprawozdawcze, któ-
rych wa!no(% dotyczy zakresu rzeczywisto(ci przebadanej i które maj# 
t& cech&, !e ich b"&dy mog# pochodzi% w zasadzie tylko z wad metody;  
2' – uogólnienia historyczne, które wychodz# poza materia" przebadany, 
lecz s# ograniczone przez (ci(le oznaczone wspó"czynniki czasu i prze-
strzeni; 3'– uogólnienia uniwersalne'– ogólne prawa nauki, które s# wa!ne 
dla niesko$czonej i nieograniczonej klasy zjawisk133.

W niniejszej pracy zdecydowa"am si& na uogólnienie sprawozdawcze 
(inaczej uogólnienie empiryczne), czyli ograniczone zsumowanie niektó-
rych wyników dotycz#cych poszczególnych studiów przypadku, przy jed-
noczesnym uzupe"nieniu go o wykraczaj#ce poza zbadane przypadki twier-
dzenia o charakterze hipotez, ze wskazaniem mo!liwo(ci ich wery)kacji 
w przysz"ych badaniach.

���%DGDQLH�SLORWDīRZH

Przed rozpocz&ciem w"a(ciwych studiów przypadków zaplanowanych 
w projekcie, przeprowadzone zosta"o pilota!owe studium przypadku. Jego 

132 Patrz: cz&(% 3 Wst!pu: Cel pracy. Wakimoto, Bruce i Partridge w pracy o archi-
wach queerowych stwierdzaj#, !e nie mo!na generalizowa% wyników bada$ jako(cio-
wych archiwów spo"ecznych, ale mog# one kiedy( pos"u!y% do bada$ porównawczych: 
D.'K.'Wakimoto, C. Bruce, H. Partridge, Archivist as activist, s.'298.

133 B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze, s.'170; w tym miejscu Ryszewski cy-
tuje prac& Nowaka: S.'Nowak, Studia z metodologii nauk spo"ecznych, Warszawa 1965, 
s.'24–26. Szczegó"owo o generalizowaniu w studium przypadku patrz m.in.: R.'K.'Yin, 
Studium przypadku; B.'Flyvbjerg, Five Misunderstandings; K.'M.'Eisenhardt, Building 
#eories.
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celem by!o sprawdzenie efektywno"ci i wykonalno"ci procedur przewidzia-
nych dla wszystkich etapów badania (poza ostatnim, czyli syntez# przekro-
jow#)134, a tak$e trening moich umiej%tno"ci i oswojenie z metod# bada& 
wymagaj#c# kontaktu interpersonalnego135. 

Sprawdzeniu i korekcie podlega!y wszystkie etapy badania: studia wst%p-
ne i przygotowanie do bada& w terenie, kontakt z archiwum, wywiad i ob-
serwacja w trakcie wizyty w archiwum, przygotowanie danych do analizy 
(w tym transkrypcja wywiadu), kodowanie, przygotowanie raportu i feed-
back od informatora. Na'etapie badania pilota$owego nie u$ywa!am jednak 
jeszcze programu MAXQDA, wi%c praca w programie nie by!a elementem 
sprawdzenia procedur, a kodowanie odbywa!o si% w komputerowym edyto-
rze tekstu (co, jak si% potem okaza!o, w porównaniu z pó(niejszymi przy-
padkami trwa!o du$o d!u$ej). 

W ramach bada& pilota$owych w listopadzie 2015'r. odwiedzi!am Cy-
frowe Archiwum )odzian Miastograf.pl, prowadzone przez )ódzkie Sto-
warzyszenie Inicjatyw Miejskich Topogra*e136. Poniewa$ archiwum to ma 
charakter wy!#cznie cyfrowy, w ograniczonym stopniu zastosowano obser-
wacj%'– nie poddano jej np.'przestrzeni magazynowej czy pracowni nauko-
wej. Zamiast tego razem z informatorem (Micha!em Grud#) przegl#da!am 
pliki i foldery sk!adaj#ce si% na archiwum cyfrowe. 

Najwa$niejszym efektem studium pilota$owego by!o oswojenie ze sto-
sowanymi metodami oraz u$ywanymi narz%dziami (dyktafonem, *szkami, 
wykonywaniem notatek). W wyniku tej wizyty (i pó(niejszego przygotowy-
wania zebranych materia!ów do analizy oraz samej analizy) okaza!o si%, $e 
zaprojektowane metody i narz%dzia dobrze sprawdzaj# si% w tych warun-
kach i umo$liwiaj# dotarcie do informacji, które odpowiadaj# na postawione 
pytania badawcze. W zwi#zku z tym metodologia uleg!a jedynie zmianom 
kosmetycznym w zakresie scenariusza wywiadu oraz kszta!tu wie&cz#ce-
go studium raportu. Zmiany w raporcie obejmowa!y przede wszystkim 

134 J. Sztumski, Wst!p do metod i technik, s.'41.
135 S. Kvale, InterViews, s.'152.
136 Ca!o"ciowy raport z badania pilota$owego dost%pny jest online: M.'Wi"niewska-

-Drewniak, Miastograf"– Cyfrowe Archiwum #odzian"– szkic raportu z badania pilota$o-
wego, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3945 [dost%p: 22.09.2017].
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usuni!cie niektórych pól ze wzgl!du na powtarzanie si! informacji w in-
nych miejscach lub przeniesienie informacji do innych pól raportu. 

Pojawi"y si! równie# pewne zmiany w tre$ci szczegó"owych pyta% ba-
dawczych. Do"&czy"o do nich zagadnienie zwi&zków lokalizacji archiwum 
spo"ecznego (i specy'ki tej lokalizacji) z tematyk&, jak& si! zajmuje, jego 
dzia"alno$ci& oraz pocz&tkami, powodami powstawania i celami. Przyk"ado-
wo Miastograf (czyli inicjatywa „opisuj&ca miasto”) powsta" m.in.(w zwi&z-
ku z post!puj&cymi zmianami we wspó"czesnej )odzi, ale równie# z dra-
stycznymi przeobra#eniami, jakie zasz"y tam w XX(w.(– chodzi zw"aszcza 
o budow! tzw.(trasy WZ, w trakcie której wyburzono znaczn& cz!$* mia-
sta. Starsi mieszka%cy wci&# pami!taj& kszta"t miasta sprzed modernizacji, 
w przeciwie%stwie do m"odszej cz!$ci spo"eczno$ci. Analizuj&c dane, za-
uwa#y"am zwi&zek mi!dzy specy'cznymi warunkami miejsca a kszta"tem 
archiwum spo"ecznego i wprowadzi"am to zagadnienie do katalogu szcze-
gó"owych pyta% badawczych(– zwracaj&c na ten problem baczniejsz& uwag! 
w przypadku nast!pnych studiów. 

Kolejn& zmian& by"o rozszerzenie zakresu badania o temat kopii wyko-
nywanych i przechowywanych przez archiwa spo"eczne. Pocz&tkowo zak"a-
da"am niemal ca"kowite pomini!cie tej kwestii, poniewa# interesowa"y mnie 
wy"&cznie orygina"y materia"ów archiwalnych (to efekt przede wszystkim 
archiwistycznego podej$cia do tematu). Przypadek Miastografu uzmys"owi" 
mi jednak, #e nie tylko s& w archiwach spo"ecznych liczne (o czym wiedzia-
"am), ale s& równie# wa#ne, a co wi!cej(– s& nierozerwalnie zwi&zane z po-
siadanymi przez archiwum orygina"ami oraz dzia"alno$ci& dokumentacyjn& 
prowadzon& przez archiwum; nie sposób pomin&* je w badaniu zak"adaj&-
cym spojrzenie holistyczne i kontekstowe. Kopie sta"y si! wi!c obiektem za-
interesowania w niniejszym projekcie(– cho* w znacznie mniejszym stopniu 
ni# oryginalne materia"y archiwalne. Nie s& one tak szczegó"owo opisywane 
w raportach, jednak nie zosta"y ca"kowicie zignorowane. 

W przypadku Cyfrowego Archiwum )odzian pojawi"o si! równie# za-
gadnienie u#ycia nowoczesnych technologii (w raporcie umie$ci"am tak 
w"a$nie zatytu"owany dodatkowy, ostatni punkt). Studiuj&c kolejne archiwa, 
zwraca"am zatem uwag! równie# i na t! kwesti!, jednak nie pojawia"a si! 
ona w innych archiwach tak szeroko, jak w Miastogra'e. W rezultacie jest 
obecna wy"&cznie w studium pilota#owym. 
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Wynikiem studium pilota!owego by"o równie! usuni#cie z raportów 
(i katalogu pyta$ szczegó"owych) zagadnienia warto%ci informacyjnej 
strony internetowej archiwum spo"ecznego. Uzna"am bowiem, !e strony 
internetowe ulegaj& zmianom na tyle cz#sto, !e opisanie ich w raporcie 
mo!e dodatkowo negatywnie wp"yn&' na jego aktualno%'; jednocze%nie 
s& powszechnie dost#pne(– wi#c czytelnik, który b#dzie zainteresowany 
tym tematem, mo!e "atwo dotrze' do najnowszej wersji interesuj&cej go 
strony internetowej. Zredukowa"am równie! pytanie badawcze dotycz&-
ce tego, kto prowadzi archiwa spo"eczne (sekcja 10 raportów). Zdecy-
dowa"am si# na usuni#cie informacji o wykszta"ceniu,( wieku i statusie 
tych osób, poniewa! uzna"am, !e s& to szczegó"owe dane, które nie s& 
istotne w kontek%cie reszty badania, a jednocze%nie s& ryzykowne, je%li 
chodzi o powodzenie wywiadu i utrzymanie dobrej relacji z informa- 
torem. 

Poniewa! wynik studium pilota!owego, a wi#c raport ze studium 
przypadku, nie wymaga" wi#kszych zmian w stosunku do za"o!onych wy-
ników, co oznacza, !e jest bardzo podobny w swojej zawarto%ci do kolej-
nych raportów, zadecydowa"am o umieszczeniu go w niniejszej monogra-
)i. Jest to pierwszy raport umieszczony w rozdziale IV. 

Dzi#ki studium pilota!owemu uwidoczni"y si# tak!e problemy, jakie 
generuje tak zaprojektowane badanie. Na(pierwszy plan wysun#"a si# du!a 
ilo%' danych, emocjonalnie wyczerpuj&cy sposób prowadzenia badania, 
czasoch"onne przygotowywanie danych do analizy (zw"aszcza transkryp-
cja wywiadu) oraz trudno%ci w kontakcie z informatorem (co znacznie 
wyd"u!y"o czas mi#dzy wizyt& w terenie a publikacj& raportu). Jednocze%-
nie dzi#ki temu by"am lepiej przygotowana na trudno%ci, które pojawi"y 
si# podczas kolejnych wizyt w archiwach spo"ecznych. Wyzwania, jakie 
postawi"o przede mn& niniejsze badanie, opisane zosta"y w kolejnej cz#%ci 
pracy.
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Niniejsza praca doktorska postawi!a przede mn" wiele ró#norodnych wy-
zwa$, zarówno natury merytorycznej i metodologicznej, jak i emocjonal-
nej% – bezpo&rednio zwi"zanej z przyj't" strategi" badawcz". Dodaj"c do 
tego niezwykle wa#ne w tego typu badaniach kwestie etyczne, otrzymujemy 
spory katalog problemów, którym trzeba sprosta( na ró#nych etapach ba-
dania. Poni#ej krótko sygnalizuj' te zagadnienia, aby z jednej strony da( 
czytelnikowi pracy szerszy ogl"d na jej powstawanie i tym samym, by( 
mo#e, wp!yn"( na interpretacj' jej tre&ci; z drugiej strony%– by przys!u#y( 
si' wszystkim tym, którzy w przysz!o&ci b'd" stosowa( podobn" strategi' 
badawcz" w badaniu archiwów. 

Pierwszym problemem okaza! si' dobór archiwów spo!ecznych%– przy-
padków do badania. Jak wspomnia!am wcze&niej, dobór ten mia! charak-
ter celowy i oparty by! na pewnych cechach archiwów, takich jak wielko&(, 
tematyka zasobu czy rodzaje gromadzonych materia!ów137. W niektórych 
przypadkach okazywa!o si', #e bez kontaktu z danym archiwum trudno si' 
zorientowa(, czy spe!nia te zak!adane cechy, a nawet%– czy w ogóle pasuje 
do stosowanej przeze mnie de)nicji archiwum spo!ecznego i zak!adane-
go zakresu badania. Kwesti" problematyczn" by!o zw!aszcza ustalenie, czy 
dana placówka gromadzi orygina!y materia!ów archiwalnych138. Niekiedy, 
gdy literatura, strony internetowe i baza archiwów spo!ecznych prowadzo-
na przez O&rodek KARTA nie dawa!y odpowiedzi na to pytanie, stara!am 
si' zainicjowa( kontakt z archiwum jeszcze przed wys!aniem wiadomo&ci 
z pro&b" o wzi'cie udzia!u w badaniu i wszystkimi istotnymi jego szczegó!a-
mi. Nie zawsze przynosi!o to skutek. 

* O wyzwaniach zwi"zanych z projektem badawczym, patrz te#: M.%Wi&niewska-
-Drewniak, Terenowe badanie archiwów spo!ecznych" – re#eksje z podró$y po pogra-
niczach, [w:] Toru%skie Konfrontacje Archiwalne, t.% 6: Pogranicza archiwistyki, red. 
W.%Chor"#yczewski, A.%Rosa [w druku].

137 Patrz: podrozdzia! III.2: Strategia badawcza.
138 Patrz: rozdzia! I: Termin „archiwum spo!eczne”.
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To prowadzi do opisania nast!pnej istotnej kwestii. Problemem, jaki po-
jawi" si! ju# na do$% wczesnym etapie badania (cho% nie od samego pocz&t-
ku) by" kontakt z archiwami spo"ecznymi. W trakcie pracy nad projektem 
skomunikowa"am si! z oko"o trzydziestoma placówkami. Zgod! na bada-
nie wyrazi"o tylko kilka z nich, cho% jednoznacznej odmowy udzieli"y tyl-
ko dwa. Ogromna cz!$% moich wiadomo$ci, co kilka tygodni ponawianych 
(maksymalnie trzykrotnie), pozosta"a bez odpowiedzi. Prawdopodobnie 
nie nale#y odbiera% tej sytuacji jako jednoznaczn& niech!% do badania. By% 
mo#e niektóre z tych inicjatyw przesta"y aktywnie dzia"a%, zmieni"y adres 
poczty elektronicznej lub jest ona sprawdzana bardzo rzadko. Znaj&c realia 
funkcjonowania ma"ych organizacji pozarz&dowych, nie jest to scenariusz 
ma"o prawdopodobny, cho% jestem $wiadoma, #e w wielu przypadkach brak 
odpowiedzi rzeczywi$cie by" zwi&zany z niech!ci& do takiego badania139. 

Po zako'czeniu, poprzedzonej studiami wst!pnymi, wizyty w terenie 
i zebraniu informacji, wykorzystuj&c wywiad i obserwacj!, nast!powa" etap 
analizy danych( – nale#a"o je jednak najpierw przygotowa%. Szczególnie 
uci&#liwe okaza"o si! transkrybowanie nagra' wywiadów. Przepisywanie 
rozmów by"o czaso- i pracoch"onne, ale równie# wyczerpuj&ce intelektual-
nie i emocjonalnie(– tym bardziej, im d"u#szy by" wywiad. )&cznie w trakcie 
badania (wraz ze studium pilota#owym) przepisa"am ok.(23 godziny wywia-
dów, co daje prawdopodobnie ok.(150 godzin po$wi!conych wy"&cznie na 
transkrypcje(– jeszcze przed rozpocz!ciem etapu w"a$ciwej analizy.

Z t& kwesti& bezpo$rednio wi&#e si! zagadnienie du#ej ilo$ci informacji 
zbieranych w trakcie bada'(– by"o ich tym wi!cej, im wi!ksze i starsze by"o 
badane archiwum (najwi!cej informacji dostarczy"o badanie Archiwum 
Fundacji Genera" El#biety Zawackiej). W przypadku bada' jako$ciowych 
ogrom danych badawczych trzeba mie% na uwadze od samego pocz&tku i od 
pierwszych etapów badania dobrze zarz&dza% gromadzonymi informacjami 
(zarówno tymi wywo"anymi i utworzonymi w terenie, czyli w tym przy-
padku pochodz&cymi z wywiadu i obserwacji oraz z literatury i Interne-
tu). Do(organizacji danych zastosowa"am wspomniany ju# wcze$niej pro-
gram komputerowy MAXQDA oraz mened#era bibliogra*cznego Citavi. 

139 O problemach z kontaktem z archiwami spo"ecznymi te#: P. Gizi'ski, Przegl!d 
pomorskich archiwów spo"ecznych, s.(2–3.
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Uporz!dkowaniu danych na kolejnych etapach badania s"u#y"o równie# 
tworzenie raportów z poszczególnych przypadków w ramach zestandary-
zowanych tabel.

Warto jednak zauwa#y$, #e mimo i# gromadzi"am stosunkowo wiele 
danych na temat zbadanych archiwów (przynajmniej w perspektywie do-
tychczas dost%pnych informacji), to jednak by"o to efektem bardzo krótkich 
wizyt w terenie, trwaj!cych od jednego do trzech dni. Ten metodologiczny 
problem nazwa"am „dryfowaniem po powierzchni”& – sp%dzeniem krót-
kiego czasu w terenie, jednak w tak wielu archiwach, jak to by"o mo#liwe 
(i z metodologicznego punktu widzenia uzasadnione). Przeciwie'stwem 
tego podej(cia jest na przyk"ad tzw.& etnogra)a archiwalna& – czyli d"ugo-
trwa"a (wielomiesi%czna) obserwacja uczestnicz!ca w niewielkiej liczbie 
archiwów, a nawet, bior!c pod uwag% realne ograniczenia czasu i kosztów, 
tylko w jednym z nich. Zdecydowa"am si% na pierwsz! strategi%, ze wzgl%du 
na obecny stan bada' nad archiwami spo"ecznymi w Polsce140, ale równie# 
w zwi!zku z osobistymi predyspozycjami i mo#liwo(ciami. Niewiele archi-
wów spo"ecznych dzia"a bowiem w takim trybie, #e mo#liwe jest ci!g"e ob-
serwowanie ich pracy. W tym wypadku archiwum musi mie$ swoj! siedzib% 
i regularne godziny otwarcia&– co znacz!co zaw%#a kr!g inicjatyw mo#liwych 
do zbadania. W niektórych archiwach osoby, z którymi przeprowadza"am 
wywiad, po(wi%ca"y mi swój czas prywatny. W takiej sytuacji podej(cie inne 
ni# krótka, kilkugodzinna wizyta nie jest mo#liwe. Owo „dryfowanie po po-
wierzchni” jest (wiadomym wyborem i s!dz%, #e ma w tym miejscu swoje 
uzasadnienie, bior!c pod uwag% dost%pne zasoby i ogl!d stanu bada' nad 
archiwami spo"ecznymi w Polsce. Jednocze(nie zdaj% sobie spraw% z tego, #e 
mo#e ono by$ postrzegane jako powa#na wada badania. 

 Kwesti! problematyczn! jest równie# aktualno($ publikowanych ra-
portów z bada'. W czasie trwania projektu stara"am si%, w miar% mo#li-
wo(ci, na bie#!co umieszcza$ je w Repozytorium UMK. Mimo to czas, jaki 
up"yn!" od mojej wizyty w archiwum do publikacji raportu online wynosi" 
od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesi%cy (zale#a"o to m.in.&od ilo-
(ci zebranych informacji i komunikacji z informatorem). Kolejnym czaso-
wym oddaleniem jest w"!czenie raportów do )nalnej publikacji&– niniejszej 

140 Patrz: cz%($ 2 Wst!pu: Powody zainteresowania zjawiskiem.
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monogra!i. Ponadto same wizyty w terenie s" od siebie znacz"co w czasie 
oddalone#– pierwsze, pilota$owe studium przypadku w %ódzkim Miastogra-
!e wykonane zosta%o w listopadzie 2015# r.; ostatnie archiwum (Fundacj& 
Q) odwiedzi%am w sierpniu 2018#r. W obliczu ch&ci pokazania konkretne-
go momentu w $yciu archiwum spo%ecznego, a nie rozci"gni&tego w czasie 
procesu, kwestia ta staje si& problematyczna. Aby poinformowa' czytelnika 
o perspektywie czasowej poszczególnych studiów przypadku, na pocz"tku 
raportów zawar%am informacje o tym, kiedy odby%o si& badanie terenowe.

Przyj&ta przeze mnie strategia badawcza, a wi&c studium przypadku, 
w którym g%ównym (ród%em danych jest wywiad, stawia przed badaczem 
wyzwania nie tylko natury metodologicznej, ale równie$ etycznej. Dwa naj-
wa$niejsze obszary, które w tym zakresie zde!niowa%am, to kwestia anoni-
mizacji oraz braku wzajemno)ci. 

W niniejszym studium zastosowano pe%n" jawno)', zarówno przypad-
ku (badanych archiwów), jak i informatorów. Szczególnie wa$na by%a dla 
mnie jawno)' przypadku#– ze wzgl&du na opisowy, archiwoznawczy cha-
rakter pracy. Zanonimizowanie poszczególnych archiwów mija%oby si& z jej 
celem. Jednocze)nie bardzo trudne by%oby szczegó%owe opisanie m.in.#za-
sobu archiwum i podejmowanych przez nie dzia%a*, przy jednoczesnym 
zadbaniu o to, aby czytelnik nie móg% go zidenty!kowa'. W trakcie badania 
wzi&%am jednak pod uwag& mo$liwo)' ukrycia to$samo)ci informatorów, 
je)li informator nie wyrazi zgody na publikacj& jego danych. Ka$da z osób, 
z którymi przeprowadza%am wywiad, mia%a ponadto mo$liwo)' zapoznania 
si& z raportem z przypadku i wp%yni&cia na jego kszta%t jeszcze przed jego 
publikacj", w tym na niewyra$enie zgody na publikacj& swojego imienia 
i nazwiska. +aden z informatorów nie mia% jednak takiej potrzeby. Jawno)' 
przypadku i informatora dzia%a na korzy)' badania, podnosz"c wiarygod-
no)' (róde% i rezultatów studiów. Brak anonimizacji ma równie$ spe%nia' 
funkcj& promocji opisanych archiwów oraz uznania wk%adu informatora 
w powstanie raportu przez wymienienie go z imienia i nazwiska141.

Nale$y w tym miejscu podkre)li', $e wk%ad informatorów, z którymi 
mia%am przyjemno)' przeprowadza' wywiady, by% nie do przecenienia#– bez 

141 Patrz te$: D.#K.#Wakimoto, C. Bruce, H. Partridge, Archivist as activist, s.#299– 
–300; R.#K.#Yin, Studium przypadku, s.#228–229.
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po!wi"conego przez nich czasu sp"dzonego na rozmowie ze mn# nie by$o-
by mo%liwe przeprowadzenie niniejszego projektu. To&prowadzi do kolejnej 
kwestii etycznej, cz"sto rozpatrywanej w przypadku bada' jako!ciowych 
z u%yciem wywiadu&– braku wzajemno!ci. Jest to sytuacja, w której z bada-
nia korzysta wy$#cznie badacz, wykorzystuje teren i uczestników badania 
dla w$asnych korzy!ci, nie oferuj#c im nic w zamian142. Od pocz#tku by$ to 
dla mnie powa%ny problem; czu$am, %e eksploatuj" moich informatorów, 
którzy nie tylko po!wi"cali mi czas w trakcie mojej wizyty w archiwum 
(rozmawiali ze mn#, pokazywali mi archiwum, udost"pniali mi cz"!( zaso-
bu archiwalnego), ale równie% po niej&– sprawdzaj#c i uzupe$niaj#c raport 
z przypadku. W zamian oferowa$am im (w moim mniemaniu& – jedynie) 
upowszechnienie dobrej jako!ci informacji o ich archiwum oraz, w dalszej 
perspektywie, przekazanie drukowanych egzemplarzy ksi#%ki zawieraj#cych 
m.in.&raport z badania archiwum143. To&jednak mia$o nast#pi( w przysz$o!ci 
do!( odleg$ej od wizyty w terenie, co pog$"bia$o moje poczucie wykorzy-
stywania tych osób (prawdopodobnie zmniejszy si" ono w momencie wy-
wi#zania si" z obietnicy, czyli wr"czenia informatorom ksi#%ek powsta$ych 
dzi"ki ich zaanga%owaniu). Ku mojemu zdziwieniu wielokrotnie okazywa-
$o si" jednak, %e dla informatorów nie jestem koniecznie ci"%arem i cza-
soch$onnym obowi#zkiem. Wielu z nich czerpa$o zadowolenie z tego, %e 
kto! (w ich oczach cz"sto&– profesjonalista, akademik, „ekspert”) interesuje 
si" ich dzia$alno!ci#, ich materia$ami, ich problemami; wyra%a zrozumienie 
i wie co! o ich archiwum. Trzeba pami"ta(, %e archiwa spo$eczne tworz# 
osoby z pasj#, %ywo zainteresowane tematyk# gromadzenia historycznych 
)róde$ do wybranego tematu&– w$a!ciwie wszyscy informatorzy ch"tnie si" 
ze mn# t# pasj# dzielili144. Gdy z czasem zacz"$am dostrzega( t" prawid$o-
wo!(, emocjonalne brzemi" zwi#zane z poczuciem wykorzystywania infor-
matorów sta$o si" odrobin" l%ejsze, cho( nigdy do ko'ca nie znikn"$o. 

142 J. W.&Creswell, Projektowanie bada! naukowych, s.&110.
143 Ze wzgl"dów formalnych w projekcie nie mo%na by$o przewidzie( wynagrodze-

nia dla osób udzielaj#cych wywiadów.
144 O wywiadzie jako pozytywnym do!wiadczeniu patrz m.in.: S.&Kvale, InterViews, 

s.&46, 122*123.
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Wed!ug Roberta Yina „studium przypadku stawia intelektowi, psychice 
i emocjom wyzwania znacznie wi"ksze, ni# jakakolwiek inna metoda ba-
dawcza”145. Rzeczywi$cie, w trakcie trwania projektu, oprócz wspomnia-
nego poczucia eksploatowania informatorów, natra%!am równie# na inne 
„trudy emocjonalne” zwi&zane z charakterystyk& badania. 

Najwa#niejszym z nich by!a stresuj&ca sytuacja badania terenowego, 
potrzeby skomplikowanej, przynajmniej kilkugodzinnej interakcji z drugim 
(nieznajomym!) cz!owiekiem, zastosowania metody wywiadu' – nie!atwej 
i wymagaj&cej nie tylko merytorycznej i metodologicznej wiedzy, ale te# 
umiej"tno$ci interpersonalnych. Wa#n& kwesti& jest tzw.'aktywne s!uchanie, 
czujne ws!uchiwanie si" w wypowiedzi informatora, interpretowanie ich na 
bie#&co, zadawanie w!a$ciwych pyta(, a tym samym odpowiednie kierowa-
nie wywiadem, elastyczno$) i umiej"tno$) reagowania na nowe sytuacje146. 
Do'katalogu „etyki” dobrego wywiadu mo#na te# doda) inne kwestie: przy-
chodzenie na wywiad przygotowanym; unikanie wtr&cania si" w wypowie-
dzi; utrzymywanie kontaktu wzrokowego; unikanie niepo#&danych reakcji 
niewerbalnych; prze!amywanie lodów niezobowi&zuj&c& rozmow& przed 
rozpocz"ciem wywiadu; akceptowanie przejawów go$cinno$ci; personaliza-
cja wywiadu147. Je$li do tych kwestii doda) obowi&zek dbania o odpowiednie 
dokumentowanie wywiadu i obserwacji, pami"tanie o wszystkich aspektach 
archiwum, których dotycz& szczegó!owe pytania badawcze, a tak#e obec-
no$) $wiadomo$ci, #e takiej wizyty i rozmowy, w przypadku ewentualne-
go niepowodzenia, w!a$ciwie nie sposób powtórzy)'– daje to do$) poka*ny 
katalog powodów do stresu, zw!aszcza bior&c pod uwag" mój pocz&tkowy 
brak do$wiadczenia w prowadzeniu bada( terenowych. Z ka#dym kolejnym 
odwiedzanym archiwum radzi!am sobie z tym lepiej, jednak zawsze by! to 
istotny czynnik, gdy przygotowywa!am si" do badania terenowego. 

Ju# w czasie badania pilota#owego okaza!o si", #e przebieg procesu ba-
dawczego jest bardzo wymagaj&cy. Emocjonalna dynamika studium przy-
padku wygl&da!a nast"puj&co: 

145 R. K.'Yin, Studium przypadku, s.'104.
146 S. Kvale, InterViews, s.'134, 138; R.'K.'Yin, Studium przypadku, s.'105–108.
147 M. Angrosino, Badania etnogra!czne i obserwacyjne, s.'91–93. Patrz te#: S.'Kvale, 

InterViews, s.'153–154.
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–  faza entuzjazmu!– zaanga"owanie w temat, studia wst#pne po uzyska-
niu zgody na badanie, ch#$ wyj%cia w teren i badania rzeczywisto%ci; 

–  faza cytowania!– po wizycie w terenie, zapa&, %wiadomo%$ zdobycia 
wa"nych informacji, do których wcze%niej nikt nie mia& dost#pu, 
dzielenie si# entuzjazmem z kolegami po fachu i najbli"szymi; 

–  faza ciszy!– brak cytowania, "mudne przygotowywanie danych, ko-
dowanie i pisanie raportu; 

–  (ewentualnie) faza ciszy przepe&nionej irytacj'!– gdy od wizyty w ar-
chiwum up&yn#&o du"o czasu, a w dalszym ci'gu nie ma sko(czonego 
raportu; 

–  faza ulgi z oczekiwaniem!– ulga po wys&aniu informatorowi raportu 
wraz z niepewno%ci' dotycz'c' jego opinii; 

–  faza )nalna!– ekscytacja zwi'zana z zako(czeniem pracy nad przy-
padkiem, jak najszybsze wprowadzanie poprawek i publikowanie ra-
portu148. 

Z pewnymi zmianami, zale"nymi m.in.!od wielko%ci opisywanego ar-
chiwum oraz zaz#biania si# etapów badania ró"nych przypadków, przecho-
dzi&am t# drog# kilkakrotnie, z czasem jednak przyzwyczajaj'c si# do tej 
dynamiki. 

Opisywanie w publikacji naukowej emocjonalnych problemów zwi'za-
nych z jej przygotowaniem mo"e wydawa$ si# dziwne, a nawet niestosowne. 
S'dz# jednak, "e w przypadku podej%cia, w jakim badacz jest g&ównym na-
rz#dziem maj'cym ogromny wp&yw na ostateczny kszta&t wyników, jest to 
czynnik istotny, którego poznanie nale"y umo"liwi$ czytelnikowi. Ponadto 
mam nadziej#, "e w przysz&o%ci informacje te mog' si# okaza$ przydatne dla 
kolejnych badaczy dziedziny archiwalnej, wychodz'cych w teren. 

W tym duchu zacytuj# równie" Roberta E. Stake’a, który zde)niowa& 
sze%$ cech cz#sto towarzysz'cych osobom stosuj'cym jako%ciowe studia 
przypadków:

148 Opis ten w du"ej cz#%ci zainspirowany zosta& charakterystyk' „emocjonalnej 
dynamiki wywiadu badawczego” autorstwa Steinara Kvale: S.!Kvale, InterViews, s.!94, 
ramka 5.1. Na!szcz#%cie nie spotka&a mnie wspominana przez Kvale faza wyczerpania, 
kiedy badaczowi brak czasu i si&y na spisanie wyników badania, nie mo"e doko(czy$ 
sprawozdania, a projekt go obezw&adnia. 
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1.  Zale!y nam na przypadku albo badanym zjawisku. Cz"sto w nie wierzy-
my. […] Mamy nadziej", !e dzia#a. Jeste$my nastawieni na dostrzeganie 
dowodów sukcesu.

2.  Obchodzi nas badanie przypadków. Chcemy, aby obchodzi#o innych. 
Chcemy ich do tego zach"ca%. Promujemy studia przypadków&– nasze 
w#asne i naszych kolegów. Preferujemy metody, które umo!liwiaj' do-
br' prac" w terenie i zach"camy innych do tego, aby równie! ich u!y-
wali.

3.  Popieramy racjonalno$%. Chcemy by% klarowni, logiczni oraz bezstron-
ni i chcemy, aby nasi sponsorzy i inni interesanci, nasi koledzy i przed-
stawiciele w#adz uczelni te! tacy byli. […]

4.  Chcemy by% wys#uchani. Martwi nas, je$li nikt nie u!ywa naszych ba-
da(. Czujemy, !e raporty z przypadków s' bardziej u!yteczne, je$li 
uczestnicy b"d' anga!owali si" w badanie. […]

5.  Niepokoi nas stan tych w gorszej sytuacji149. […]
6.  Popieramy demokratyczne spo#ecze(stwo. Postrzegamy demokracj" 

jako zale!n' od wymiany dobrej jako$ciowo informacji, któr' zapewnia 
nasze badanie150.

W mniejszym lub wi"kszym stopniu identy)kuj" si" z ka!dym z tych 
stwierdze(, które mog' by% postrzegane zarówno jako cechy neutralne, jak 
i pozytywne warto$ci lub negatywne skrzywienia. Jestem wobec Czytelnika 
zobowi'zana do ich przedstawienia.

W kolejnych rozdzia#ach umie$ci#am pe#ne raporty z odwiedzonych ar-
chiwów spo#ecznych. Czytaj'c je, warto mie% na uwadze proces ich powsta-
wania&– zarówno jego aspekty merytoryczne i metodologiczne, jak i emo-
cjonalne wyzwania, jakim musia#am sprosta%. Uwa!am, !e daje to szerszy 
i pe#niejszy obraz procesu badawczego.

149 W oryg. underprivilege&– odnosi si" do ludzi, ale nie tylko (mo!e dotyczy% rów-
nie! archiwów). 

150 R. E. Stake, Multiple Case Study Analysis, s.&86.
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Cyfrowe Archiwum !odzian Miastograf.pl 
!ód"

�%��6NUyFRQ\�RSLV�SURMHNWX

Cyfrowe Archiwum !odzian Miastograf.pl to oddolna inicjatywa, zapo-
cz#tkowana przez m$odych mieszka%ców !odzi, której celem jest zebra-
nie i udost&pnienie informacji na temat dawnej !odzi'– przede wszystkim 
w postaci nagra% historii mówionej oraz kopii fotogra(i przedstawiaj#cych 
miasto w przesz$o)ci. Idea inicjatywy zasadza si& na przedstawieniu prze-
sz$o)ci !odzi z perspektywy „zwyk$ego cz$owieka”

�&��,QIRUPDWRU

Micha$ Gruda'– cz$onek Stowarzyszenia (bez dodatkowych funkcji), obec-
nie koordynator projektu (g$ówna osoba zajmuj#ca si& archiwum).
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�'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�LQIRUPDFML

Data i miejsce wywiadu 5.11.2015!r. 
  Galeria w Miejskim Punkcie  

Kultury PREXER!– U", "ód#,  
ul. Pomorska 39

Data i miejsce obserwacji jw.
Data i miejsce zapoznania si$  
z dokumentami zastanymi

jw. oraz po kontakcie mailowym!– 
zrzuty ekranu otrzymane 20 grud-
nia 2015!r.; ponadto w trakcie stu-
diów wst$pnych przed wywiadem 
i w trakcie sporz%dzania raportu po 
wywiadzie

�(��8ZDJL

Raport uzyska& akceptacj$ informatora we wrze'niu 2016!r. i styczniu 2017!r.
Raport opublikowano w Repozytorium UMK 4.01.2017!r.1

Pomoce informacyjno-ewidencyjne (ich zrzuty ekranu) przes&ane przez 
M.!Grud$ poczt% elektroniczn% po badaniu terenowym. 

���3URÀO�SURMHNWX
�$��1D]ZD�MHGQRVWNL�SURZDG]ĆFHM�DUFKLZXP

"ódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topogra(e,
w skrócie te): Stowarzyszenie Topogra(e

�%��7HPDW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

G&ównym tematem zasobu jest miasto "ód#! – to, jak wygl%da obecnie 
oraz to, jak si$ zmienia&o i wci%) zmienia na przestrzeni czasu. Szczególnie 

1 M. Wi'niewska-Drewniak, Miastograf!– Cyfrowe Archiwum "odzian!– szkic ra-
portu z badania pilota#owego, 2017, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3945 
[dost$p: 11.07.2019].
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interesuj!ca jest dla twórców archiwum „nieo"cjalna” historia miasta, tj.#ta 
opowiadana przez zwyk$ych mieszka%ców, a nie przez celebrytów, o"cjeli 
czy instytucje

�&��/RNDOL]DFMD�L�WHUHQ�G]LDâDQLD

&ód'
Specy"czne warunki miejsca: &ód' jest miastem bardzo szybko zmieniaj!-
cym si(, co ma zwi!zek z tematyk! zasobu archiwum (tj. opisaniem miasta#– 
st!d nazwa Miastograf); nie bez znaczenia s! równie) drastyczne zmiany, 
jakie zasz$y w tkance miasta zw$aszcza w latach 60. XX#w.#– cz(*+ starszych 
mieszka%ców wci!) pami(ta kszta$t miasta sprzed modernizacji, w przeci-
wie%stwie do m$odszej cz(*ci miejskiej spo$eczno*ci

�'��'DWD�SRZVWDQLD

2007

���3RF]ĆWNL
Stowarzyszenie zosta$o za$o)one przez studentów geogra"i, socjologii, kul-
turoznawstwa, "lmoznawstwa, pedagogiki oraz informatyki. Krótko po 
powstaniu liczy$o oko$o 15 osób, przy czym aktywnie dzia$a$o 10. Projekt 
cyfrowego archiwum (obecnie pod nazw! Miastograf) by$ projektem za-
$o)ycielskim organizacji, powsta$ym przy wsparciu "nansowym Komisji 
Europejskiej w ramach programu „M$odzie) w dzia$aniu”, którego celem 
(maj!cym „zawi!za+” archiwum) by$ Festiwal Miejskich Odkrywców Mia-
stograf. 
Twórcy archiwum inspirowali si( podobnymi projektami public history, do-
kumentuj!cymi histori( miejsc popularnymi w Stanach Zjednoczonych. 
Lata 2007,2008 by$y okresem masowego wyjazdu Polaków zagranic(. Sto-
warzyszenie w pewnym stopniu powsta$o w odpowiedzi na to zjawisko#– 
na negatywne opinie wielu m$odych $odzian na temat ich miasta, problemy 
z to)samo*ci! mieszka%ców oraz poczucie braku historii miejsca, z któr! 
mogliby si( identy"kowa+.
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Pomys! zwi"zany by! te# z prze$wiadczeniem twórców, #e mimo popularno-
$ci zjawiska wymieniania si% kopiami starych fotogra&i w Internecie (w tym 
na portalu Facebook) oraz rosn"cego zainteresowania histori" lokaln", bra-
kuje jakiej$ inicjatywy, która zbiera!aby w jednym miejscu najbardziej inte-
resuj"ce materia!y; brak narz%dzia, które s!u#y!oby kompleksowemu oraz 
wygodnemu dokumentowaniu historii miasta. Jednocze$nie twórcy Sto-
warzyszenia uznali, #e instytucje pa'stwowe (tj. archiwa i muzea) skupiaj" 
si% na dokumentowaniu historii miasta, a nie bior" pod uwag% historii jego 
mieszka'ców, a tym samym nie uwieczniaj" tego, co osobiste, codzienne 
i zwi"zane z do$wiadczaniem (odzi. Kolejnym powodem powstania Stowa-
rzyszenia by! brak w (odzi instytucji, która zajmowa!aby si% zagadnieniem 
oddolnego utrwalania historii miasta. 
W pocz"tkowym okresie istnienia planowana strona internetowa powsta!a 
przy &nansowym wsparciu Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisible 
(do którego nale#a! jeden z cz!onków Stowarzyszenia Topogra&e). Druga 
wersja strony znajdowa!a si% online pod adresem www.topogra&e.pl (obec-
nie jest to adres strony WWW Stowarzyszenia) i powsta!a dzi%ki wsparciu 
Fundacji Orange. Trzecia wersja strony o nazwie Miejscownik znajdowa-
!a si% pod adresem www.miejscownik.org. Obecnie funkcjonuj"ca, czwar-
ta wersja portalu (www.miastograf.pl) mia!a premier% w czerwcu 2014)r., 
podczas Festiwalu (ód* Czterech Kultur i powstawa!a w latach 2013+2014. 
Projekt Cyfrowego Archiwum (odzian Miastograf powsta! dzi%ki wsparciu 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Muzeum Historii Polski w ra-
mach programu „Patriotyzm jutra”.
„Zaczynem” Cyfrowego Archiwum (odzian by!y kopie zdj%, uzyskanych 
dzi%ki wspó!pracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz kilkadziesi"t 
nagra' oral history. 
Pocz"tkowo najistotniejszym punktem dzia!alno$ci Miastografu by!o nagry-
wanie historii mówionej)– twórcom zale#a!o na tworzeniu jak najwi%kszej 
liczby nagra', z jak najstarszymi mieszka'cami miasta, aby jeszcze zd"#y, 
ocali, pami%, o dawnej (odzi. Z czasem, w zwi"zku z rozwojem Internetu 
i portali spo!eczno$ciowych, twórcy inicjatywy zdecydowali, #e aby z sukce-
sami funkcjonowa, w spo!ecze'stwie, musz" $rodek ci%#ko$ci przenie$, na 
zdj%cia, ze wzgl%du na popularno$, starych fotogra&i w Internecie.



5R]G]LDâ�,9��&\IURZH�$UFKLZXP�áRG]LDQ�0LDVWRJUDI�SO

155

���&HOH�LVWQLHQLD�
Nazwa Miastograf nawi!zuje do g"ównego celu Archiwum, czyli do opisa-
nia miasta #odzi, umo$liwienia wirtualnego poruszania si% po nim i od-
czytywaniu go na wielu poziomach, tj.&nie tylko przez warstw% historyczn!, 
faktogra'czn!, ale te$ przez spojrzenie w jego klimat i „dusz%”. Tym samym 
twórcy chcieli nada( miastu nowy kontekst oraz budowa( jego to$samo)(&– 
w przekonaniu, $e mieszka*cy #odzi maj! z t! to$samo)ci! problem. Cz"on-
kowie stowarzyszenia wyszli z za"o$enia, $e najistotniejsze w projekcie s! 
trudniej uchwytne i cz%sto pomijane historie zwyk"ych "odzian, $ycie co-
dzienne, sk"adaj!ce si% na histori% ca"ego miasta, a nie historia „o'cjalna”. 
Dlatego )wiadkami historii w Miastogra'e nie s! wybitne, rozpoznawane 
w ca"ym kraju postaci czy celebryci, lecz zwykli mieszka*cy, zw"aszcza ci 
najstarsi. 
Miastograf ma by( równie$ narz%dziem, dzi%ki któremu mieszka*cy #o-
dzi u)wiadomi! sobie warto)( swoich domowych archiwów&– nie tylko dla 
historii ich samych czy ich rodziny, ale równie$ dla dziejów miasta i jego 
to$samo)ci. Ma budzi( przekonanie, $e domowe zdj%cia oraz osobiste 
wspomnienia s! narodowym dziedzictwem kulturowym. Archiwum jest 
)rodkiem s"u$!cym popularyzacji tych materia"ów, dzi%ki czemu mog! si% 
z nimi zapozna( setki czy nawet tysi!ce osób, a nie tylko najbli$sza rodzina. 
Wykonuj!c kopie fotogra'i, archiwum stawia sobie za cel tak$e ochron%, 
cz%sto bardzo cennych, prywatnych zbiorów, które niejednokrotnie po 
)mierci w"a)ciciela ulegaj! zniszczeniu. Jednocze)nie Miastograf scala kopie 
fotogra'i rozproszone w wielu miejscach sieci, umo$liwiaj!c "atwiejszy do 
nich dost%p. 
Kolejnym celem istnienia Cyfrowego Archiwum #odzian jest zwrócenie 
uwagi w"adz miejskich na warto)( zabytkowej "ódzkiej zabudowy +ródmie-
)cia, a tak$e wzbudzenie w m"odych "odzianach zainteresowania lokaln! 
histori! i obudzenie lokalnej to$samo)ci, a w konsekwencji stworzenie po-
czucia, $e warto dba( o swoje miasto.
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���6LHG]LED�
Dzi!ki umowie z Uniwersytetem "ódzkim, podpisanej w sierpniu 2010#r., 
Stowarzyszenie Topogra$e korzysta z pomieszcze% w Miejskim Punkcie 
Kultury PREXER#– U" (jest to dawna fabryka projektorów PREXER). Kwe-
stie lokalowe nie odgrywaj& jednak du'ej roli w dzia(alno)ci archiwum ze 
wzgl!du na obecno)* wy(&cznie materia(ów w postaci elektronicznej.
Stowarzyszenie korzysta równie' z galerii w Miejskim Punkcie Kultury 
PREXER#– U", gdzie organizowa(o wystawy.

���&KDUDNWHU\VW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
W sk(ad zasobu wchodz& kopie fotogra$i oraz pocztówek, nagrania historii 
mówionej oraz kopie prasy. 
��Kopie fotogra$i
Zbiór kopii fotogra$i tworz& trzy g(ówne cz!)ci: 

x� �zbiór Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Zawiera prawie tysi&c fotogra$i przekazanych (wypo'yczonych) stowarzy-
szeniu przez p.o. Dyrektora biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Ka-
mil! Kwieci%sk&-Trzewikowsk&, w ramach wspó(pracy z Urz!dem Miasta 
"odzi celem stworzenia kopii. Stowarzyszenie sporz&dzi(o ich opis oraz wy-
kona(o kopie, a nast!pnie odda(o konserwatorowi orygina(y wraz z ich cy-
frowymi odwzorowaniami. Opracowanie i digitalizacja by(a mo'liwa dzi!ki 
dotacji z Festiwalu Czterech Kultur. Materia(y te sta(y si! punktem wyj)cia 
do za(o'enia Cyfrowego Archiwum. 
Autor zdj!* jest nieznany#– imi! i nazwisko pojawia si! na odwrocie tylko 
jednej fotogra$i. 
Fotogra$e przedstawiaj& "ód+ z lat 1959,1969, kiedy miasto przechodzi(o 
gruntown& metamorfoz!, zwi&zan& z budow& tras przelotowych pó(noc,
po(udnie i wschód,zachód; dokumentuj& m.in.# wyburzenia du'ej cz!)ci 
kamienic w -ródmie)ciu (na zlecenie urz!du dokumentowano budynki 
przeznaczone do wyburzenia), st&d wysoka warto)* kolekcji.
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Obecnie du!a cz"#$ zdj"$ umieszczonych na stronie WWW jest niewidocz-
na dla u!ytkowników z powodu b%"du w skrypcie, który pojawi% si" w trak-
cie %adowania zdj"$ na stron", co spowodowa%o przesuni"cie opisów. 

x� �zbiór Wies%awa Kaczmarka 
Ponad tysi&c fotogra'i wykonanych w latach 90. i 2000. przez Wies%awa 
Kaczmarka(– prezesa Zarz&du G%ównego Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami w Warszawie, pochodz&cego z )odzi. W#ród nich znajduj& si" równie! 
zdj"cia ju! nieistniej&cych budynków fabrycznych oraz zabytkowych klatek 
schodowych z %ódzkich kamienic. S& to fotogra'e o charakterze „inwenta-
rzowym”, dokumentuj&ce budynki, niekiedy wielokrotne uj"cia jednej ich 
cz"#ci, je#li nie uda%o si" obj&$ ca%o#ci w jednym kadrze. Szczególnie cenne 
zw%aszcza w przypadku kamienic ju! nieistniej&cych.

x� �zbiór Edwina Dekkera 
Prawie 300 fotogra'i wykonanych przez Edwina Dekkera(– Holendra stu-
diuj&cego w )odzi na pocz&tku lat 90. (patrz: za%&cznik nr(1). Autor zafa-
scynowany by% np.(osobami w podesz%ym(wieku, wi"c na wielu zdj"ciach 
znajduj& si" starsi %odzianie.
Ponadto Stowarzyszenie posiada równie! kopie zdj"$ przekazanych przez 
pojedyncze osoby, w mniejszej liczbie, a tak!e stare pocztówki pochodz&ce 
z )odzi (obecnie nieudost"pniane online ze wzgl"du na prawa autorskie) 
oraz wspó%czesne zdj"cia miasta, wykonywane przez jego cz%onków.
Obecnie Stowarzyszenie czyni starania, aby scali$ na swoim portalu cyfro-
we odwzorowania fotogra'i dokumentuj&cych %ódzk& elektrowni" EC1 oraz 
fotogra'e z archiwum Zak%adu Wodoci&gów i Kanalizacji w )odzi, które 
w znacznej liczbie funkcjonuj& ju! w sieci. 
��Nagrania historii mówionej
Nagrania historii mówionej(– ok.(80 wywiadów (online dost"pne tylko nie-
wielkie fragmenty audio) nagrano w ramach projektów:

x� �„Powiedzie$ miasto(– %ódzkie historie mówione”(– wywiady z najstar-
szymi mieszka*cami )odzi.

x� �„+ycie dzie%em”(– wywiady z przedstawicielami elit kulturotwórczych 
)odzi.
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x� �„!ód" akademicka w biogra#ach”$– wywiady z pierwszymi absolwen-
tami i profesorami na temat pocz%tków Uniwersytetu !ódzkiego (we 
wspó&pracy z Uniwersytetem !ódzkim).

x� �„Gin%ce rzemie'lnicze zawody !odzi”$– wywiady z osobami wykonu-
j%cymi rzadkie lub gin%ce profesje (np.$zdun, koronczarka, szczotkar-
ka, kurdybnik, witra(ysta, gorseciarka).

O projekcie „Powiedzie) miasto”: Historie mówione pozyskiwane s% przez 
cz&onków Stowarzyszenia w celu zapisania historii (ycia poszczególnych 
osób, ich (ywej pami*ci, która zawiera to, co umyka nauce i odchodzi w za-
pomnienie. Nagrywane wywiady s% subiektywnymi opowie'ciami o !odzi; 
zawieraj% fakty i wspomnienia, których w inny sposób nie da si* uchwyci) 
i zachowa). Osoby bior%ce udzia& w projekcie przyj*&y trzy za&o(enia:

1. Histori% jest wszystko, co si* wydarzy&o.
2. Ka(dy z nas ma wa(n% histori* do opowiedzenia.
3. Histori% jest to, co si* prze(y&o (a wi*c nie tylko fakt, ale tak(e stosu-

nek emocjonalny do niego, jego interpretacja). 
���„Wycinki prasowe”$– setki stron cyfrowych kopii prasy, obecnie w trak-

cie opracowania; ze wzgl*dów prawnoautorskich online dost*pna tylko 
niewielka cz*'), pochodz%ca z wydawnictw przedwojennych. 

�$�� �=DVyE�WUDG\F\MQ\�F\IURZ\

Zasób cyfrowy
(w wersji papierowej wy&%cznie zgody podpisane przez 'wiadków historii).

�%���:LHONRğý�]DVREX

!%cznie ok.$5 tys. kopii zdj*) (oraz wspó&czesnych fotogra#i cyfrowych);
75 GB historii mówionych (ok.$80 wywiadów);
Kilkaset „wycinków prasowych”. 

�&�� )RUPDW\�]DSLVX�L�FKDUDNWHU�À]\F]Q\�]DVREX�

Materia&y oryginalne

R*kopisy
Fotogra#e tradycyjne 
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Fotogra!e cyfrowe "
Wideo analogowe 
Wideo cyfrowe 
Nagrania d#wi$kowe analogowe 
Nagrania d#wi$kowe cyfrowe "
Dokumentacja elektroniczna  
(inna ni% foto, audio lub wideo) 
Druki ulotne 
Ksi&%ki i czasopisma 
Muzealia 

Kopie cyfrowe 

R$kopisy 
Fotogra!e tradycyjne " 
Wideo analogowe 
Nagrania d#wi$kowe analogowe 
Druki ulotne 
Inne " (kopie prasy) 

 
���']LDâDQLD�SRGHMPRZDQH�SU]H]�DUFKLZXP
�$�� :\VWDZ\

Stowarzyszenie zorganizowa'o dwie wystawy w Galerii Miejskiego Punktu 
Kultury PREXER-U(, zwi&zane z promocj& akcji historii mówionej „Powie-
dzie) miasto” oraz „Gin&ce rzemie*lnicze zawody (odzi”. Ponadto zorgani-
zowano dwudniow& wystaw$ na ul. Piotrkowskiej w ramach Festiwalu (ód# 
Czterech Kultur, prezentuj&c& cz$*) zdj$) przekazanych przez Miejsk& Kon-
serwator Zabytków (ok.+40). 

�%�� .RQIHUHQFMH��VSRWNDQLD��ZDUV]WDW\��OHNFMH��Z\NâDG\¬

W maju 2010+ r. Stowarzyszenie zorganizowa'o zamkni$te spotkanie dla 
przedstawicieli najbardziej znanych organizacji o podobnym pro!lu, tj.+zaj-
muj&cych si$ nagrywaniem historii mówionej (wtedy nawi&zano kontakt 
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z O!rodkiem KARTA z Warszawy i Bram" Grodzk"#– Teatrem NN z Lu-
blina). 
W 2010#r. Stowarzyszenie zorganizowa$o cykl szkole% dla nauczycieli $ódz-
kich szkó$ wszystkich stopni, których celem by$o urozmaicenie i unowo-
cze!nienie oferty edukacji regionalnej w &odzi. Szkolenie obejmowa$o wy-
korzystanie w edukacji przestrzeni miejskiej i nowoczesnych technologii. 
W projekcie wzi'$o udzia$ 40 nauczycieli. 
Cz$onkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w „&ódzkich Senioraliach 2014”, 
promuj"c portal Miastograf.pl#– informuj"c jaka jest jego idea, jak funkcjo-
nuje. Po#prezentacji zg$osi$y si' dwie osoby ch'tne, by przekaza( materia$y 
do archiwum. 
W ramach poszukiwania !wiadków historii poszukiwano $ódzkich w$ók-
niarek, ch'tnych do udzielenia wywiadu, organizuj"c spotkania w domach 
seniora, prezentuj"c na nich portal Miastograf.pl.
Planowane s" spotkania w ramach wspó$pracy z Muzeum Tradycji Niepod-
leg$o!ciowej, maj"ce na celu wypromowanie zasobów muzeum. 
Planowane jest stworzenie 3 scenariuszy zaj'( dla 3 poziomów nauczania#– 
szko$y podstawowej, gimnazjum i liceum oraz zorganizowanie spotkania 
z nauczycielami (w formie warsztatowej) w celu zaproponowania mo)liwo-
!ci wdro)enia scenariuszy w trakcie lekcji.

�&�� *U\��NRQNXUV\��WXU\VW\ND�DUFKLZDOQD¬

Stowarzyszenie jest pionierem w kwestii organizacji gier miejskich w &odzi. 
Najwi'ksz" z nich jest trwaj"ca dwa tygodnie (17.04*1.05.2010) gra 
„&ód+Bój”, w której wzi'$o udzia$ 38 dru)yn (135 graczy). Gra sk$ada$a si' 
z ok.#60#zada% publikowanych na stronie internetowej, a cz'!( zada% wy-
maga$a u)ycia nowoczesnych technologii, np.# fotokodów czy bluetooth. 
Gra popularyzowa$a w!ród m$odzie)y histori' &odzi, a zadania dotyczy$y 
m.in.#geogra,i, biologii czy architektury. Po#zako%czeniu gry opublikowano 
(na licencji Creative Commons) broszury metodyczne dla nauczycieli, wy-
ja!niaj"ce sposób organizowania tego typu gier terenowych.
Przyk$ady innych gier organizowanych przez Stowarzyszenie:
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x� �„!ap z"odzieja!”, 1.06.2008# r., gra by"a fabularnie osadzona w okre-
sie dwudziestolecia mi$dzywojennego; jej celem by"o rozwi%zanie 
zagadki Maksa Borensztajna# – znanego równie& jako 'lepy Maks; 
ok.#40#graczy.

x� �„Zmotaj Fabryk$!”, 18.10.2008#r., gra by"a fabularnie osadzona w ko(-
cu XIX# w.; gracze wcielili si$ w pocz%tkuj%cych fabrykantów, ka&da 
grupa musia"a doprowadzi) do powstania w"asnej fabryki; gra zorga-
nizowana we wspó"pracy z Muzeum Kinematogra*i, Muzeum Sztuki, 
Muzeum Ksi%&ki Artystycznej, Centralnym Muzeum W"ókiennictwa, 
Galeri% Ikona; 60 graczy.

x� �„Krok w niepodleg"o+)”, 10.11.2008#r., gra by"a fabularnie osadzona 
w 1918#r. i zwi%zana z wydarzeniami tego#roku oraz z postaci% Alekse-
go R&ewskiego#– pierwszego prezydenta !odzi w niepodleg"ej Polsce; 
by"a to trzecia ods"ona gry, zorganizowana we wspó"pracy ze Zwi%z-
kiem Harcerstwa Rzeczypospolitej i Narodowym Centrum Kultury; 
ok.#250 graczy.

x� �„Przestudiuj !ód,”, 26.07.2009# r., gra zorganizowana dla stypendy-
stów fundacji „Dzie"o Nowego Tysi%clecia” dotycz%ca historii, kultury, 
topogra*i i &ycia studenckiego !odzi; zrealizowana na zlecenie Uni-
wersytetu !ódzkiego; ok.#300 graczy.

x� �„InsynU!acje”, 29.05.2010#r., gra stworzona na zaproszenie Uniwersy-
tetu !ódzkiego z okazji 65-lecia uczelni; 14 grup uczestników.

Za gry miejskie przeprowadzone w 2008#roku Stowarzyszenie Topogra*e 
zosta"o uhonorowane Punktem dla !odzi#– nagrod% przyznawan% za godne 
na+ladowania "ódzkie inicjatywy.

�'�� ']LDâDOQRğý�Z\GDZQLF]D

Stowarzyszenie nie prowadzi dzia"alno+ci wydawniczej; wyj%tkiem jest pod-
r$cznik do historii mówionej, opublikowany w wersji elektronicznej na stro-
nie internetowej Cyfrowego Archiwum !odzian. 

�(�� ,QQH

Bardzo wa&nym dzia"aniem podejmowanym przez Stowarzyszenie Topo-
gra*e jest prowadzenie strony internetowej Miastograf.pl, która nie jest 
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wy!"cznie medium s!u#"cym przekazywaniu informacji na temat projektu, 
a celem projektu samym w sobie. Serwis ten ma charakter spo!eczno$cio-
wy, ka#dy mo#e tworzy% jego tre$ci, dodaj"c fotogra&e lub opisy materia!ów 
i komentuj"c je. Wspólnotowe gromadzenie wiedzy, zastosowanie idei folk-
sonomii (czyli spo!eczno$ciowego opisywania tre$ci) i historii obywatel-
skiej, wspó!praca z o$rodkami naukowymi, instytucjami publicznymi oraz 
trzecim sektorem sytuuje ten projekt w nurcie Historii 2.0.
W'roku 2014, w ramach popularyzacji najnowszej wersji strony internetowej, 
Stowarzyszenie zorganizowa!o wielopoziomow" akcj( promocyjn" w ra-
mach Festiwalu )ód* Czterech Kultur. Na'ul. Piotrkowskiej, obok wystawy 
(patrz: 7A) ulokowano fotobudk( robi"c" zainteresowanym zdj(cia z logo 
Miastografu.
G!ównym kana!em promocji inicjatywy jest Facebook, gdzie regularnie 
publikowane s" posty udost(pniaj"ce fotogra&e posiadane przez Stowarzy- 
szenie. 
W ramach promocji swoich dzia!a+ oraz zach(cenia !odzian do dzielenia 
si( swoimi fotogra&ami i wspomnieniami Stowarzyszenie wypu$ci!o krót-
ki, pi(ciominutowy &lm opisuj"cy archiwum oraz dwie animacje (w tym 
Dziewczyna z neonu; dost(pne w serwisie YouTube). 
Powsta!a równie# bezp!atna aplikacja mobilna wykorzystuj"ca tre$ci Mia-
stografu (patrz: Nowoczesne technologie).
Stowarzyszenie organizowa!o równie# projekcje &lmowe, olimpiad( spor-
tów miejskich, wystawy fotogra&czne, )ódzkie Spotkania Fotogra&i Awan-
gardowej „Lomogra&e”.

���6WUXNWXUD�L�ZVSyâSUDFD
�$�� 7\S�SRGPLRWX

Stowarzyszenie

�%�� 6SRVyE�]DU]ĆG]DQLD

Niewielkie Stowarzyszenie bez rozbudowanej hierarchii (zarz"d + cz!onko-
wie). 
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�&�� ,QVW\WXFMH�ZVSyâSUDFXMĆFH�

x� �Miejski Konserwator Zabytków (wypo!yczenie fotogra"i do zeskano-
wania);

x� �Muzeum Miasta #odzi (wspiera g$ównie swoj% mark%, rzadziej pomo-
c% "nansow%);

x� �Uniwersytet #ódzki (m.in.&wspó$praca z prof. K.&Kazimiersk%, socjo-
lo!k% specjalizuj%c% si' w historii mówionej; organizowanie gier miej-
skich);

x� �Polskie Towarzystwo Historii Mówionej (kontakt);
x� �Brama Grodzka&– Teatr NN (g$ównie wymiana wiedzy i do(wiadcze));
x� �O(rodek KARTA (w tym: uczestnictwo w I Kongresie Archiwów Spo-

$ecznych);
x� �Izba Pami'ci Osiedla im. Józefa Montwi$$a-Mireckiego w #odzi.

Obecnie Stowarzyszenie rozpoczyna wspó$prac' z Muzeum Tradycji Nie-
podleg$o(ciowej, które ma prezentowa* swoje zbiory na portalu Miastograf.pl. 
Zbiory te s% umieszczane na stronie WWW, ale nie s% jeszcze dost'pne dla 
u!ytkowników.

���)LQDQVRZDQLH
Miastograf ma charakter niekomercyjny. Projekt nie ma sta$ego +ród$a "-
nansowania, a jedynie okresowe (rodki pozyskiwane w ramach dotacji 
z ró!nych instytucji (Unia Europejska&– program „M$odzie! w dzia$aniu”, 
Narodowy Instytut Audiowizualny, Muzeum Historii Polski&– program „Pa-
triotyzm jutra”, Fundacja Orange&– program „Akademia Orange”, Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego&– konkurs „Aktywno(* Obywatel-
ska” i „Kultura ludowa i tradycyjna”, Urz%d Miasta #odzi, Stowarzyszenie 
Naukowe Collegium Invisible). 
Osoby zaanga!owane w projekt pracuj% spo$ecznie za wyj%tkiem okresów 
otrzymywania dotacji.
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����2VRE\�]DDQJDīRZDQH�Z�WZRU]HQLH�DUFKLZXP�
W chwili powo!ywania do "ycia Stowarzyszenie mia!o ok.#15 cz!onków (ak-
tywnie dzia!a!o 10). Byli to studenci ró"nych kierunków, jak: socjologii, kul-
turoznawstwa, architektury, geogra$i, informatyki czy pedagogiki.
Obecnie w pracach nad Cyfrowym Archiwum %odzian#– Miastograf.pl, na 
sta!e udzia! bior& cztery osoby: Agata Zysiak (socjolo"ka), %ukasz Biskupski 
(kulturoznawca, $lmoznawca), Marta Madejska (kulturoznawczyni), Mi-
cha! Gruda (socjolog). Osoby te pracuj& na rzecz Stowarzyszenia spo!ecz-
nie. S& zatrudniani i otrzymuj& wynagrodzenie tylko wtedy, gdy projekt jest 
$nansowany/dotowany.
Ponadto nad Cyfrowym Archiwum %odzian pracuj& jeszcze trzy osoby: 
Piotr Nizio (informatyk) oraz dwie wolontariuszki#– by!e praktykantki.
Stowarzyszenie korzysta równie" z pomocy ok.#10 osób#– wspó!pracuj&cych 
w ramach projektów (nagrywanie wywiadów, transkrybowanie), osoby te 
zatrudniane s& na umow' zlecenie.

��$�� /LF]ED�RVyE�]DDQJDīRZDQ\FK

Obecnie !&cznie 7 (wraz z informatykiem i dwiema wolontariuszkami).

��%�� 3HâQLRQH�IXQNFMH

Obecnie koordynatorem archiwum jest Micha! Gruda, pozosta!e osoby, ze 
wzgl'dów osobistych, czasowo ograniczy!y swoje zaanga"owanie w prace 
Stowarzyszenia. 
Marta Madejska i Agata Zysiak, równie" ze wzgl'du na swoje zainteresowa-
nia badawcze, zajmuj& si' w archiwum przede wszystkim historiami mó-
wionymi. 

��&�� 7\S�ZVSyâSUDF\�]�DUFKLZXP�

Wolontariat (
Umowa o prac' 
Umowa cywilno-prawna (
Praktyki (
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Sta! 
Inne 

Stowarzyszenie bazuje na pracy spo"ecznej (wolontariacie) osób wspó"pra-
cuj#cych z nim na sta"e, nie ma bowiem sta"ego $ród"a %nansowania. Praca 
wykonywana na rzecz archiwum jest odp"atna tylko w przypadku, gdy ar-
chiwum uzyska dotacj& celow# na swoje dzia"ania. 
Informatyk wspó"pracuj#cy z archiwum pobiera za swoj# prac& op"aty du!o 
ni!sze ni! jest to przyj&te w jego 'rodowisku zawodowym, pracuje poniek#d 
„pó"spo"ecznie”, zajmuj#c si& Miastografem w wolnym czasie; gdy Stowarzy-
szenie dysponuje 'rodkami %nansowymi (bo dosta"o dotacj&), mo!e wtedy 
zap"aci( za us"ugi informatyczne i dzi&ki temu prace okresowo nabieraj# 
szybszego tempa. 
Ponadto w archiwum pracowa"y dwie praktykantki, obecnie dzia"aj#ce w ra-
mach wolontariatu.

��'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�ZRORQWDULXV]\

Brak zaprojektowanego programu pozyskiwania wolontariuszy.

����*URPDG]HQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
Portal ma charakter spo"eczno'ciowy, wi&c u!ytkownicy, po zalogowaniu 
(przez serwisy Facebook lub Google+), mog# sami dodawa( materia"y na 
stron&, jednak ta mo!liwo'(, wbrew za"o!eniom Miastografu, wykorzysty-
wana jest bardzo rzadko. 
Cz&sto (zw"aszcza osoby starsze) wypo!yczaj# swoje fotogra%e z pro'b# o ich 
zeskanowanie i opisanie; po czym to cz"onkowie Stowarzyszenia umieszcza-
j# materia"y na portalu. 
Apel o przekazywanie materia"ów i dzielenie si& wspomnieniami jest rów-
nie! wystosowywany w przypadku dzia"a) promocyjnych archiwum, 
np.*w trakcie „+ódzkich Senioraliów”. 
Do 'wiadków historii dociera si& równie! dzi&ki osobistym kontaktom 
i prasie.
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„Dotacyjny” tryb nagrywania relacji powoduje, !e s" one zazwyczaj nakie-
rowane pod k"tem danego projektu, maj" wi#c za$o!ony jaki% obszar tema-
tyczny, który jest brany pod uwag# przy wybieraniu %wiadków historii. 
Cz#%& zasobu archiwum stanowi kilkadziesi"t relacji zebranych przez Agat# 
Zysiak w trakcie pisania pracy doktorskiej na temat socjalistycznego uni-
wersytetu (wywiady z najstarszymi profesorami, którzy pami#tali czasy po-
wstawania Uniwersytetu 'ódzkiego); do czasu publikacji pracy nie s" one 
jednak udost#pniane. 
Historia mówiona nagrywana jest metod" wywiadu biogra(cznego) – 
tj.) %wiadek opowiada o swoim !yciu (bez podpowiedzi czy dodatkowych 
pyta* w trakcie opowie%ci; pytania pojawiaj" si# dopiero po jej uko*czeniu); 
wyzwaniem dla dokumentalistów jest w zwi"zku tym zachowanie metodo-
logicznej poprawno%ci, przy jednoczesnym nakierowaniu projektu na kon-
kretny temat. Wywiad trwa zazwyczaj do trzech godzin.
Cz#st" sytuacj" jest $"czenie nagrywania wywiadu ze skanowaniem doku-
mentów %wiadka historii; ponadto %wiadkowie s" fotografowani.
+wiadkowie historii podpisuj" stosowne zgody na archiwizacj# i udost#p-
nianie relacji.

��$�� .WR�]DMPXMH�VLċ�JURPDG]HQLHP�]DVREX"

Nie dotyczy. 

��%�� 6SRVRE\�JURPDG]HQLD�GRFLHUDQLD�GR�GDUF]\ĕFyZ�

x� �akcje popularyzacyjne na Facebooku oraz YouTube;
x� �uczestnictwo w „'ódzkich Senioraliach” i pogadanki w domach se-

niora;
x� �kontakty osobiste.

��&�� 5HMHVWUDFMD�ZSâ\ZyZ

Rejestruje si# historie mówione, uzupe$niaj"c rekord w spisie rozmówców 
(patrz: sekcja 13)– Opracowanie zasobu archiwalnego). 
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��'�� 6HOHNFMD�PDWHULDâyZ�

Kopie fotogra!i lub fotogra!e przeznaczone do kopiowania selekcjonuje 
si" ze wzgl"du na g#ówny cel projektu, tj.$opisanie miasta. Twórców archi-
wum nie interesuj% zdj"cia przedstawiaj%ce ludzi lub tylko ludzi (co zreszt% 
komplikuje kwestie udost"pniania, w zwi%zku z potrzeb% uzyskania zgody 
na upublicznienie wizerunku od osób przedstawionych). Ponadto zdj"cia 
musz% przedstawia& 'ód(, nie s% wi"c w#%czane do zasobu np.$„fotogra!e 
z wakacji”. Nie obowi%zuje za to cezura czasowa$– nie ma zdj"& zbyt nowych, 
aby mog#y si" znale(& w Miastogra!e. Cz#onkowie Stowarzyszenia ponadto 
umieszczaj% na portalu zdj"cia wspó#czesne, dokumentuj%ce zmieniaj%cy 
si" wci%) dynamicznie krajobraz miasta. Fotogra!e nie musz% by& profesjo-
nalne lub bardzo wysokiej jako*ci.
W przypadku historii mówionej selekcja rozmówców dokonywana jest ze 
wzgl"du na temat projektu.

��(�� &]\�SU]HMPXMH�VLċ�RU\JLQDâ\��F]\�VSRU]ĆG]D�NRSLH"

Sporz%dza si" kopie fotogra!i; historia mówiona jest wywo#ywana przez 
archiwum, podobnie jak wspó#czesne fotogra!e miasta$– jest wi"c orygi-
na#em; Stowarzyszenie nie przejmuje orygina#ów dokumentów tradycyj-
nych. 

��)�� =DVDG\�SU]\MċFLD�PDWHULDâyZ�GR�]DVREX�

Dar 
Depozyt 
Wypo)yczenie 
Inne + 
  historia mówiona$– wywo#ana przez 

archiwum
 pozosta#e materia#y$– kopie
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����3U]HFKRZ\ZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
Archiwum zawiera wy!"cznie materia!y cyfrowe.
Materia!y cyfrowe s" przechowywane na dysku przeno#nym Stowarzysze-
nia oraz na prywatnych komputerach jego cz!onków (materia!y z poszcze-
gólnych projektów, za które odpowiada!y dane osoby). Ponadto w siedzibie 
organizacji przechowywana jest macierz dyskowa, s!u$"ca sporz"dzaniu 
kopii zapasowej danych; zawiera ona swego rodzaju „archiwum zak!adowe”,  
tj.%m.in.%fotogra&e dokumentuj"ce dzia!alno#' organizacji. 
Wi(kszo#' wywiadów historii mówionej, w ramach projektu dotacyjnego 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego, zosta!a przekazana do NInA i za-
bezpieczona na tamtejszych serwerach. 
Wywiady historii mówionej wraz z dotycz"cymi ich materia!ami przecho-
wywane s" !"cznie, na dysku przeno#nym, w folderze „Archiwum Pami(ci 
)odzian”. Ka$dy folder odnosi si( do jednego rozmówcy (nazwa folderu sk!a-
da si( z numeru kolejnego rozmówcy oraz imienia i nazwiska, np.%„12%W!a-
dys!aw Popió!”). W takim folderze znajduj" si( nagrania historii mówionej 
(ca!o#' wywiadu), fragmenty nagrania (wytypowane na stron( WWW lub 
do wystawy), transkrypcja ca!o#ci wywiadu oraz wybranych fragmentów, 
biogram #wiadka historii oraz &szka wype!niona zgodnie z opracowaniem 
„Historie mówione%– podr(cznik”, a tak$e wspó!czesne zdj(cie osoby udzie-
laj"cej wywiadu i cyfrowe kopie przekazanych przez ni" do zeskanowania 
materia!ów. 
Na dysku przeno#nym przechowywane s" równie$ kopie fotogra&i, pocztó-
wek i prasy. W osobnych folderach przechowywane s" fotogra&e od Miej-
skiego Konserwatora Zabytków, Wies!awa Kaczmarka oraz Edwina Dekke-
ra, ale te$ materia!y, co do których archiwum nie ma praw pozwalaj"cych 
na ich udost(pnianie, a dopiero si( o nie stara, tj.%zdj(cia z elektrowni EC1 
oraz archiwum ZWiK-u. Najobszerniejszy jest folder zawieraj"cy materia-
!y od Wies!awa Kaczmarka, w którym znajduje si( ok.%4800 plików. W tej 
liczbie oprócz cyfrowych kopii fotogra&i znajduj" si( równie$ wycinki pra-
sowe („Gazeta Wyborcza”) i strony internetowe. Na%dysku przechowywa-
ne s" równie$ wyniki kwerendy przeprowadzanej przez Micha!a Grud( dla 
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!ódzkiej Szko"y Filmowej (lata 90., „Gazeta Wyborcza” i „Dziennik !ódz-
ki”), ponad 1500 plików.

��$�� :DUXQNL�PDJD]\QRZH�

Nie dotyczy. 

��%�� 6SU]ċW�L�Z\SRVDīHQLH�

Dysk przeno#ny, macierz dyskowa, dyski twarde w prywatnych kompute-
rach cz"onków Stowarzyszenia. 

��&�� 'RGDWNRZH�XZDJL�

Brak.

����2SUDFRZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
OPIS HISTORII MÓWIONEJ: 
Dla ka$dego rozmówcy (i tym samym%– ka$dego wywiadu) uzupe"nia si& 
tzw.%'szk& wywiadu w wersji elektronicznej (wg wzoru dost&pnego w publi-
kacji „Historia mówiona%– podr&cznik”). 
Do wywiadów sporz(dzana jest wierna, szczegó"owa transkrypcja ("(cznie 
z zaznaczeniem przerw, zaj(kni&) i wszystkich cech rozmowy). 
Z rozmów „wycinane” s( interesuj(ce fragmenty w celu umieszczenia ich 
online (wywiady w ca"o#ci nie s( zamieszczane w portalu ze wzgl&du na 
poufno#) tre#ci i zbytni( obszerno#), zdaniem cz"onków Stowarzyszenia, 
nieinteresuj(c( dla u$ytkowników) lub na wystawach. Transkrypcja wywia-
du w celu umieszczenia na stronie WWW jest dodatkowo edytowana w celu 
nadania bardziej „literackiej” formy.
OPIS KOPII FOTOGRAFII:
Podstawowy opis fotogra'i na portalu (zazwyczaj powstaj(cy w chwili 
umieszczania zdj&) online): tytu", autor, data, tagi.
Portal uniemo$liwia sortowanie zdj&) wg osób, które je wprowadzi"y do sys-
temu lub wg autorów%– nie mo$na np.%zobaczy) wszystkich zdj&) E. Dekkera, 
a wy"(cznie fotogra'e w podziale na miejsca, które przedstawiaj( (lub s"owa 
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kluczowe). W panelu administracyjnym strony (dost!pnym tylko osobom 
o uprawnieniach administratora) wida" jednak podzia# na kolekcje. 
Brak rejestru osób, które wprowadzi#y materia#y na stron! WWW.

��$�� 3RPRFH�LQIRUPDF\MQR�HZLGHQF\MQH

FISZKA WYWIADU (informacje na temat wywiadu i rozmówcy) zawiera 
nast!puj$ce informacje: 

x� �numer wywiadu, 
x� �data, 
x� �imi! i nazwisko badacza, 
x� �miejsce wywiadu, 
x� �czas trwania wywiadu, 
x� �warunki, 
x� �uwagi badacza, 
x� �imi! i nazwisko rozmówcy (tak%e panie&skie) lub ew. pseudonim, 
x� �p#e", 
x� �data i miejsce urodzenia, 
x� �daty skrajne relacji, 
x� �wyznanie, 
x� �narodowo'", 
x� �wykszta#cenie, 
x� �zawód, 
x� �zwroty (s#owa) kluczowe, 
x� �krótki biogram osoby udzielaj$cej wywiadu, 
x� �spis tre'ci wywiadu (g#ówne tematy poruszane przez rozmówc!), 
x� �najwa%niejsze fragmenty wywiadu.

Cz#onkowie Stowarzyszenia pos#uguj$ si! równie% LIST( ROZMÓWCÓW 
sporz$dzon$ w formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym, dost!pnym osobom 
upowa%nionym w chmurze obliczeniowej jako Dokument Google.
Opis poszczególnych rekordów zawiera:

x� �numer porz$dkowy rozmówcy (odpowiadaj$cy nazwie folderu na 
dysku, zawieraj$cego nagranie rozmowy, jej transkrypcj!, )szk! i inne 
dodatkowe informacje*– patrz: sekcja 12 – Przechowywanie zasobu 
archiwalnego),



5R]G]LDâ�,9��&\IURZH�$UFKLZXP�áRG]LDQ�0LDVWRJUDI�SO

171

x� �imi! i nazwisko rozmówcy,
x� �skrótowe oznaczenie projektu, w ramach którego nagrano wywiad,
x� �dane kontaktowe do rozmówcy,
x� �kto przeprowadzi" wywiad,
x� �uwagi (np.#„brak zgody”),
x� �informacje o nagraniu rozmowy: liczb! plików i d"ugo$% ich trwania,
x� �czy do nagrania zosta"y stworzone: transkrypcja, &szka, zdj!cie osoby 

udzielaj'cej wywiadu, biogram,
x� �czy wybrano fragmenty na wystaw!,
x� �jakie inne materia"y pozyskano w trakcie wywiadu (np.#„skany zdj!%  

5 szt./skany ksi'(ki 8 szt.”),
x� �„d)wi!ki”,
x� �czy zeskanowano zgod! na rozpowszechnianie wywiadu.

Stowarzyszenie posiada równie( SPIS FOTOGRAFII przekazanych przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków do zeskanowania; podobnie jak w przy-
padku listy rozmówców, jest to tabela w arkuszu kalkulacyjnym zapisana 
jako Dokument Google.
Tabela zawiera nast!puj'ce kolumny:

x� �Timestamp#– czyli automatyczne wstawienie przez program w komór-
ce tabeli aktualnej daty i godziny.

x� �Sygnatura zasobu#– de facto nazwa zbioru#– Zbiór Konserwatora Za-
bytków.

x� �Sygnatura fotogra&i#– sygnatura nadana w biurze Miejskiego Konser-
watora Zabytków; przyk"adowe sygnatury: 334/65 D, 333/65 C, 258/65 
B; twórcy archiwum nie byli jednak w stanie ca"kowicie rozszyfrowa% 
sygnatur, nie znaj' np.#znaczenia litery umieszczonej na ko*cu; liczba 
po uko$niku oznacza#rok wykonania fotogra&i.

x� �Data wykonania fotogra&i#– jest cz!$ci' sygnatury, jednak w momen-
cie tworzenia spisu twórcy archiwum o tym nie wiedzieli i kolumna 
zawiera zapisy „ok.#1960”.

x� �Miejsce wykonania fotogra&i#– adres i ew. dodatkowy opis, np.#„Abra-
mowskiego 6, 4, 2”, „Abramowskiego (widok na Sienkiewicza 149)”.

x� �Nazwiska i imiona osób znajduj'cych si! na fotogra&i oraz inne dane 
dotycz'ce tych osób#– „nn” lub „nd.”
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x� �Opis!– co znajduje si" na fotogra#i, np.!„Pla$a w Arturówku”, „Osiedle 
(d%ugi szereg czteropi"trowych bloków), ogrodzenie (mur), %&ki”.

x� �Has%o tematyczne1, Has%o tematyczne2!– rzeczowe has%a indeksowe 
opisuj&ce zawarto'( fotogra#i, w podziale na dwie kolumny; przyk%a-
dowe zestawy hase% to w pierwszej kolumnie: „architektura przemy-
s%owa”, „samochody, kamienica”, „przedwojenny modernizm, samo-
chody”, „wyburzenia, ludzie, kamienica”; w drugiej kolumnie: „ziele) 
miejska”, „ziele) miejska, drewniana zabudowa”.

x� �Has%o tematyczne3!– dzielnica!– okre'lenie dzielnicy, w której wyko-
nano zdj"cie, np.!*ródmie'cie, +agiewniki.

x� �Zak%ad fotogra#czny!– nieznany.
x� �Autor fotogra#i!– nieznany.
x� �Darczy)ca!– Urz&d Miasta +odzi.
x� �Autorskie prawa maj&tkowe/licencja!– CC BY-NC-SA; jest to licencja 

Creative Commons Uznanie autorstwa!– U$ycie niekomercyjne.
x� �Format zapisu!– okre'la format zapisu skanu fotogra#i!– TIFF.
x� �DPI!– okre'la rozdzielczo'( zapisu skanu fotogra#i!– 400 DPI.
x� �Wype%nia!– imi" i nazwisko osoby uzupe%niaj&cej tabel".
x� �Nazwa pliku!– sk%adaj&ca si" ze skrótu MKZ oraz trzycyfrowej liczby 

porz&dkowej, np.!MKZ003. 
Pomoce informacyjne (z wy%&czeniem portalu) nie s& dost"pne dla u$yt-
kowników, ale wy%&cznie dla osób prowadz&cych archiwum. Ponadto strona 
WWW ma te$ panel administracyjny z wi"ksz& ilo'ci& informacji, jest on 
jednak dost"pny tylko dla osób o uprawnieniach administratora strony.

��%�� 6WUXNWXUD�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Trudno jednoznacznie opisa( struktur" archiwum, zw%aszcza $e posiada 
zarówno materia%y oryginalne (historie mówione), jak i kopie (skany foto-
gra#i).
Na podstawie sposobów przechowywania i opisu materia%ów mo$na uzna(, 
$e materia%y (traktowane %&cznie, orygina%y i kopie) dziel& si" w Cyfrowym 
Archiwum +odzian nast"puj&co:
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x� �historie mówione i materia!y z nimi zwi"zane (np.#skany dokumentów 
przekazanych przez osoby udzielaj"ce wywiadów, zgody na udost$p-
nianie wywiadów);

x� �ikonogra%a:
–  zbiór !ódzkich pocztówek,
–  zbiór Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
–  zbiór Wies!awa Kaczmarka,
–  zbiór Edwina Dekkera,
–  fotogra%e za!adowane na stron$ WWW przez u&ytkowników,
–  oryginalne fotogra%e wykonane wspó!cze'nie przez cz!onków Sto-

warzyszenia.
Nazwy poszczególnych cz$'ci zasobu:
Zbiór#– w rejestrze fotogra%i Miejskiego Konserwatora Zabytków#– „zbiór 
Konserwatora Zabytków”,
Katalog# – nazwa widniej"ca w panelu administracyjnym strony WWW 
(nadana prawdopodobnie przez informatyka). 

��&�� 6SRVyE�V\JQRZDQLD�PDWHULDâyZ�

Brak zintegrowanego sposobu sygnowania; historie mówione maj" nadany 
numer porz"dkowy powtarzaj"cy si$ w nazwie folderu i rekordzie z listy 
rozmówców; fotogra%e ze zbioru Miejskiego Konserwatora Zabytków maj" 
sygnatury nadane w kancelarii twórcy dokumentacji, zamieszczone w reje-
strze stosowanym przez Cyfrowe Archiwum (odzian, przy czym twórcy ar-
chiwum nadali im nowe sygnatury w formacie MKZ + trzycyfrowy numer 
kolejny, np.#MKZ005.

��'�� 6WRVRZDQLH�PDWHULDâyZ�SRPRFQLF]\FK

Twórcy archiwum zdaj" sobie spraw$ z istnienia profesjonalnych wytycz-
nych dotycz"cych np.#opracowania fotogra%i i znaj" je, nie s" jednak w sta-
nie zastosowa) tak rozbudowanego opisu, poprzestaj"c na kilku najwa&niej-
szych jego sk!adnikach.
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��(�� 6\VWHP�LQIRUPDF\MQ\

Archiwum wypracowa!o przede wszystkim "szki s!u#$ce do opisu historii 
mówionej (opublikowane w Historia mówiona!– podr"cznik), dzi%ki którym 
mo#na w opisie zawrze& dane osoby udzielaj$cej wywiadu i osoby go prze-
prowadzaj$cej, mo#na te# napisa& o warunkach, w jakich odby!a si% ta roz-
mowa i o jej tre'ci.
Ponadto archiwum wypracowa!o baz% danych o posiadanych wywiadach 
(lista rozmówców), w której zawarto te# specy"czne informacje o tych ma-
teria!ach, potrzebne w pracy archiwum, tj.(np.(o wybraniu fragmentów roz-
mowy na wystaw% s!u#$c$ prezentacji projektu oral history. Jest to równie# 
miejsce integruj$ce oryginalne materia!y (wywiady) z kopiami (materia!a-
mi przekazanymi przez rozmówców do zeskanowania). 

��)�� 'RGDWNRZH�XZDJL

Brak. 

����8GRVWċSQLDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
Materia!y udost%pniane s$ na portalu www.miastograf.pl. Zgodnie z ide$ 
projektu, tj.(opisaniem miasta, wszystkie archiwalia s$ przypisane do kon-
kretnego miejsca na interaktywnej mapie )odzi. Dzi%ki temu naj!atwiej 
przeszukiwa& portal wg lokalizacji (zw!aszcza przegl$daj$c map%; patrz: za-
!$cznik nr(3).
Historie mówione udost%pniane s$ na stronie internetowej w krótkich frag-
mentach nagra* audio (nawet kilkunastosekundowych) oraz w postaci 
fragmentów transkrypcji (patrz: za!$cznik nr(2). 
Kopie fotogra"i s$ umieszczane w portalu w ramach licencji Creative Com-
mons(– u#ytek niekomercyjny, zachowanie autorstwa lub je'li s$ elementem 
domeny publicznej. Dzi%ki temu Stowarzyszenie zapewnia szeroki dost%p 
do danych materia!ów. 
Na stronie WWW znajduje si% niewielka liczba „wycinków prasowych” 
z gazet sprzed II wojny 'wiatowej.
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U!ytkownicy, których prawa autorskie zosta"y naruszone lub którzy uwa!a-
j#, !e mog# by$ zagro!one prawa osób trzecich, mog# to zg"osi$ administra-
torom strony, naciskaj#c przycisk ,,Zg"o% naruszenie zasad”. 

��$�� 6SRVRE\�XGRVWċSQLDQLD

Online & 
Na miejscu  wy"#cznie w przypadku ch'ci uzy-

skania dost'pu do ca"o%ci nagrania 
historii mówionej, do celów nauko-
wych 

��%�� .ZHUHQG\�DUFKLZDOQH�

Brak.

��&�� 2FHQD�GRVWċSQRğFL�L�RJUDQLF]HQLD�Z�GRVWċSLH�

Na portalu WWW umieszczona jest tylko niewielka cz'%$ posiadanych 
przez Stowarzyszenie materia"ów, dotyczy to zw"aszcza historii mówionych, 
udost'pnianych w niewielkich fragmentach. Twórcy archiwum deklaruj# 
jednak mo!liwo%$ udost'pnienia ca"o%ci wywiadów do celów naukowych 
w siedzibie Stowarzyszenia. 
Twórcy archiwum zadbali o to, aby materia"y dost'pne online mog"y by$ jak 
najszerzej wykorzystane, reguluj#c kwesti' praw autorskich i opatruj#c ar-
chiwalia licencj# Creative Commons. Dzi'ki temu u!ytkownicy maj# pew-
no%$, !e portal Miastograf.pl jest legalnym (ród"em informacji.

��'�� /LF]ED�Xī\WNRZQLNyZ�

Do pa(dziernika 2015)r. portal odwiedzi"o prawie 20 tys. internautów, a licz-
ba ods"on strony wynios"a niemal 200 tys.

��(�� 5RG]DMH�Xī\WNRZQLNyZ

Niemo!liwe do ustalenia, ze wzgl'du na udost'pnianie materia"ów wy"#cz-
nie w sieci.



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

176

��)�� 6SRVyE�UHMHVWURZDQLD�XGRVWċSQLHĕ

Rejestracja liczby wej!" na stron# internetow$.

����3UREOHP\
Jako g%ówne problemy archiwum informator wymieni% kwestie kadrowe, 
nienad$&anie za rozwojem oprogramowania oraz 'nanse: je!li nawet uda 
si# uzyska" dotacj# na rozwój archiwum w sieci, to nie jest ona dostatecznie 
wysoka, aby zastosowa" najnowocze!niejsz$ technologi# oraz pokry" kosz-
ty pracy programisty. Jako kolejny problem wskazano niedocenianie i brak 
wsparcia ze strony lokalnych w%adz. 

����3ODQ\�QD�SU]\V]âRğý�
Twórcy archiwum planuj$ uczyni" ze strony internetowej centrum informa-
cyjne, zawieraj$ce wszystkie dost#pne w Internecie historyczne zdj#cia (o-
dzi oraz w dalszym ci$gu rozwija" baz# historii mówionych o tym mie!cie. 
Stowarzyszenie ma równie& w planach rozwój strony internetowej i kolejne 
u%atwienia dla u&ytkowników. Marzeniem twórców jest mo&liwo!" uzyska-
nia sta%ego 'nansowania, umo&liwiaj$cego op%acenie jednego sta%ego etatu 
w archiwum. 

��$�� �3RVWċSRZDQLH�]�PDWHULDâDPL�DUFKLZDOQ\PL��
Z�SU]\SDGNX�OLNZLGDFML

Stowarzyszenie nie ma &adnych konkretnych planów zwi$zanych z losami 
archiwum po ustaniu dzia%alno!ci organizacji, informator przypuszcza jed-
nak, &e materia%y zosta%yby przekazane jakiej! publicznej instytucji w (odzi, 
tj.)Muzeum Miasta (odzi, a najprawdopodobniej Archiwum Pa*stwowemu 
w (odzi.

����0LHMVFH�Z�UXFKX�DUFKLZLVW\NL�VSRâHF]QHM
Informator zdecydowanie deklaruje poczucie przynale&no!ci Cyfrowego 
Archiwum (odzian do ruchu archiwów spo%ecznych. Twórcy archiwum sta-
raj$ si# utrzymywa" kontakt z warszawskim O!rodkiem KARTA i nad$&a" 
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za proponowanymi przez KART! wytycznymi, co ze wzgl"du na niewielkie 
zaplecze kadrowe nie jest zadaniem #atwym. Twórcy Miastografu uto$sa-
miaj% si" z ruchem archiwistyki spo#ecznej, brali równie$ udzia# w I Kongre-
sie Archiwów Spo#ecznych w Warszawie, gdzie byli jednym z 11 prezentu-
j%cych si" archiwów. Jednocze&nie zdaj% sobie spraw" z tego, $e wspó#praca 
merytoryczna pomi"dzy archiwami mo$e by' trudna ze wzgl"du na ich ró$-
norodno&' i na fakt, $e zajmuj% si" bardzo ró$nymi materia#ami. 

����2FHQD�]QDF]HQLD�SURMHNWX
��$�� :DUWRğý�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Du$% warto&' maj% przede wszystkim nagrania historii mówionej, zw#asz-
cza $e rozmowy te s% przeprowadzane przez profesjonalistów, z zachowa-
niem rygoru metodologicznego w#a&ciwego dla metody historii mówionej, 
w ramach prac badawczych prowadzonych na uczelniach wy$szych (Uni-
wersytet (ódzki). Istotny jest równie$ wypracowany przez Stowarzyszenie 
system opisu tych materia#ów, tj.)*szka wywiadu oraz lista rozmówców. 
Mniejsze znaczenie maj% kopie zdj"' posiadanych przez Stowarzyszenie. Fo-
togra*e pozyskane do zeskanowania od biura Miejskiego Konserwatora Za-
bytków pr"dzej czy pó+niej tra*% do Archiwum Pa,stwowego w (odzi, cho' 
warto zwróci' uwag", $e dzi"ki dzia#aniom Stowarzyszenia (tj. wykonaniu 
kopii i popularyzacji materia#ów) wesz#y one do publicznego obiegu i s% wy-
korzystywane ju$ teraz. Wi"ksze jest, jak si" wydaje, znaczenie kopii fotogra*i 
prywatnych, autorstwa Wies#awa Kaczmarka i Edwina Dekkera. Te bardzo 
ciekawe zdj"cia mog% bowiem nigdy nie tra*' w oryginale do $adnej publicz-
nej instytucji, tym samym stowarzyszenie mo$e posiada' w#a&ciwie ich je-
dyn% kopi" u$ytkow%, dost"pn% dla spo#ecze,stwa, która zarazem mo$e by' 
kopi% zabezpieczaj%c% tych fotogra*i, w przypadku, gdyby uleg#y zniszczeniu. 
Najmniejsz% warto&' maj% kopie wydawnictw drukowanych w wielu egzem-
plarzach, dost"pnych m.in.)w publicznych bibliotekach; ponadto kopie pre-
zentowane na stronie projektu nie s% profesjonalnymi skanami, a wy#%cznie 
cyfrowymi zdj"ciami o umiarkowanej jako&ci. Warto jednak doceni' wk#ad 
twórców archiwum w publikowanie i popularyzowanie informacji o dawnej 
(odzi, równie$ w formie kopii wycinków z gazet i pocztówek.
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��%�� :Sâ\Z�QD�ORNDOQĆ�VSRâHF]QRğý

Dzia!ania Stowarzyszenia z pewno"ci# maj# wp!yw na lokaln# spo!ecz-
no"$, zw!aszcza %e stara si& ono wychodzi$ ze swoimi akcjami na zewn#trz, 
np.'przez organizowanie gier miejskich, wystaw w przestrzeni miejskiej czy 
udzia! w „(ódzkich Senioraliach”. Wydaje si& jednak, %e wp!yw stowarzysze-
nia na lokaln# spo!eczno"$ jest ograniczony i o ile nie jest ono powszechnie 
rozpoznawane w mie"cie, o tyle z pewno"ci# jest znane w kr&gu osób zainte-
resowanych histori# (odzi, histori# mówion# czy oddolnymi inicjatywami 
kulturalnymi oraz w"ród innych tego typu organizacji.

��&�� 0RīOLZ\�ZSâ\Z�QD�ZL]HUXQHN�DUFKLZyZ�Z�VSRâHF]HĕVWZLH�

Stowarzyszenie podejmuje wiele dzia!a) wizerunkowo bardzo pozytyw-
nych, jak np.'organizowanie gier miejskich, umieszczanie w Internecie in-
teresuj#cych, nowoczesnych i zwracaj#cych uwag& *lmów i animacji, orga-
nizowanie wystaw w przestrzeni miejskiej, co z pewno"ci# bardzo dobrze 
wp!ywa na spo!eczny odbiór tej i podobnych inicjatyw. S#dz& jednak, %e 
mo%liwy wp!yw tych dzia!a) na wizerunek archiwów w spo!ecze)stwie jest 
ograniczony, poniewa% dzia!alno"$ organizacji w niewielkim zakresie ko-
jarzona jest z dzia!alno"ci# archiwaln# i !#czona z zadaniami innych archi-
wów. Mimo to mo%e mie$ pewien pozytywny wp!yw na ich postrzeganie ze 
wzgl&du na umieszczenie s!owa „archiwum” w tytule projektu.

��'�� 6WDELOQRğý�SURMHNWX

Projekt odznacza si& umiarkowan# stabilno"ci#, poniewa%:
x� �jest w niego obecnie zaanga%owanych niewiele osób,
x� �nie ma %adnego sta!ego +ród!a *nansowania,
x� �nie wspó!pracuje blisko z %adn# instytucj# publiczn#.

Trzeba jednak wspomnie$, %e archiwum posiada materia!y w!a"ciwie wy-
!#cznie cyfrowe, w zwi#zku z tym nie wymaga regularnych du%ych nak!a-
dów *nansowych w celu podtrzymania jego %ywotno"ci. Nawet sytuacja 
w której przez pewien czas Stowarzyszenie nie b&dzie otrzymywa!o %ad-
nych "rodków *nansowych i %aden z cz!onków nie b&dzie w stanie czynnie 
zajmowa$ si& archiwum, spowoduje tylko „zamro%enie” jego dzia!alno"ci, 



=DâĆF]QLNL

179

a utrzymanie materia!ów „przy "yciu” wymaga g!ównie zadbania o inte-
gralno#$ no#ników informatycznych. Po%okresie „hibernacji” i otrzymaniu 
#rodków &nansowych w ramach jakiej# dotacji archiwum mo"e wróci$ do 
"ycia. Przy zbyt d!ugim „zamro"eniu” problemem mo"e si' jednak okaza$ 
kwestia zmieniaj(cych si' formatów plików. 

��(�� ,QQH�

Brak. 
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Bronowickie Archiwum Spo!eczne
Kraków

�%�� 6NUyFRQ\�RSLV�SURMHNWX�

Bronowickie Archiwum Spo!eczne jest cyfrowym archiwum spo!ecznym, 
w sk!ad którego wchodz" nagrane wspomnienia mieszka#ców Bronowic 
Ma!ych oraz kopie dokumentów przez nich przekazanych (g!ównie foto-
gra$i), dotycz"ce historii %ycia codziennego i tradycji Bronowic& – kiedy' 
podkrakowskiej wsi, obecnie cz('ci miasta Krakowa. 

�&�� ,QIRUPDWRU�

Natalia Martini&– pomys!odawczyni i koordynatorka archiwum, szkoli i za-
rz"dza prac" wolontariuszy archiwum, z wykszta!cenia socjolo%ka; koordy-
nuje równie% prace Micha!owickiego Archiwum Spo!ecznego oraz Archi-
wum Spo!ecznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

�'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�LQIRUPDFML�

Data i miejsce wywiadu 4.03.2016&r. 
Data i miejsce obserwacji 4.03.2016&r. 
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Data i miejsce zapoznania si!  
z dokumentami zastanymi

 4.03.2016"r. oraz po kontakcie ma-
ilowym w marcu 2016"r.

�(�� 8ZDJL�

Raport uzyska# akceptacj! informatorki w lutym 2017"r.
Raport opublikowano w Repozytorium UMK 9.02.2017"r.1

Podczas wywiadu otrzyma#am od Natalii Martini ulotk! zapraszaj$c$ na 
inauguracj! BAS-u oraz wydane przez archiwum s#uchowisko (p#yta CD).
Wyst$pi#am do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo#ecznej, w trybie dost!pu 
do informacji publicznej, o wnioski oraz sprawozdania z wykonania gran-
tów, z#o%one przez Towarzystwo Przyjació# Bronowic w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich.
Wyst$pi#am do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa&stwowych, w trybie do-
st!pu do informacji publicznej, o wniosek z#o%ony przez Towarzystwo 
Przyjació# Bronowic w ramach konkursu „Wspieranie dzia#a& archiwalnych 
2016”. 
 
���3URÀO�SURMHNWX�
�$�� 1D]ZD�MHGQRVWNL�SURZDG]ĆFHM�DUFKLZXP�

Towarzystwo Przyjació# Bronowic
Towarzystwo za#o%ono w 1995"r., obecnie liczy ok."60 cz#onków. Dzia#alno'( 
koncentruje na upowszechnianiu znajomo'ci lokalnego dziedzictwa kultu-
rowego, ocaleniu od zapomnienia bronowickich tradycji i kszta#towaniu 
w'ród mieszka&ców krakowskich Bronowic przywi$zania do ma#ej ojczy-
zny. 

1 M. Wi'niewska-Drewniak, Bronowickie Archiwum Spo!eczne"– raport z badania 
terenowego, 2017, http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4051 [dost!p: 07.10.2017].
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�%�� 7HPDW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Tematem zasobu archiwalnego jest lokalne dziedzictwo Bronowic Ma!ych, 
prezentowane przez pryzmat wspomnie" i dokumentów pochodz#cych od 
zwyk!ych mieszka"ców Bronowic. Dotycz# one takich tematów jak: zmie-
niaj#cy si$ charakter topogra%i i zabudowy Bronowic (drastyczne zmiany 
po w!#czeniu wsi do Krakowa), zwyczaje zwi#zane z obchodzeniem ró&no-
rodnych 'wi#t i uroczysto'ci, wa&ne osobisto'ci zwi#zane z Bronowicami, 
dzieci"stwo bronowian(– zabawy, chodzenie do szko!y i ko'cio!a, pomoc 
w pracach gospodarskich, praktyki zdrowotne, rzemios!o, 'wiat duchów 
i guse!, ale te& II wojna 'wiatowa oraz spojrzenie mieszka"ców na wa&-
ne wydarzenia historyczne (np.( wkroczenie Armii Czerwonej w styczniu  
1945(r.).

�&�� /RNDOL]DFMD�L�WHUHQ�G]LDâDQLD

G!ównym terenem dzia!ania archiwum s# Bronowice Ma!e( – obecnie 
cz$') Krakowa (po!o&ona w jego pó!nocno-zachodniej cz$'ci) wchodz#-
ca w sk!ad dzielnicy VI Bronowice. Bronowice Ma!e by!y niegdy' odr$bn# 
wsi#, lokowan# w XIII(w. na prawie niemieckim, a jej pola by!y uposa&e-
niem ko'cio!a Mariackiego w Krakowie. Wie' szczególnie zas!yn$!a w okre-
sie M!odej Polski, gdy sta!a si$ miejscem cz$stych wypadów krakowskich 
artystów, zauroczonych pi$knymi krajobrazami i oryginaln# kultur# ludo-
w#. To(w Bronowicach w!a'nie, w 1900(r. odby!o si$, opisane przez Stani-
s!awa Wyspia"skiego w Weselu, s!ynne wesele Jadwigi Miko!ajczykówny 
i Lucjana Rydla. Na(mocy rozporz#dzenia Generalnego Gubernatora Han-
sa Franka z dnia 28 maja 1941(r. Bronowice Ma!e zosta!y przy!#czone do 
Krakowa, razem z innymi podkrakowskimi gminami i wsiami (reforma ta 
by!a planowana ju& wcze'niej przez w!adze polskie). W efekcie w!#czenia 
w granice administracyjne miasta, krajobraz i charakter Bronowic zacz#! 
si$ zmienia). Rozpocz$!a si$ post$puj#ca urbanizacja tego terenu, stopnio-
wy zanik kultury rolnej i obyczajowo'ci zwi#zanej z pracami gospodarskimi 
i ich rytmem. Urbanizacja i modernizacja wi#za!y si$ ze zmian# struktury 
spo!ecznej mieszka"ców Bronowic. Od lat 70. XX(w. zaobserwowa) mo&-
na powstawanie nowoczesnych zabudowa" mieszkalnych, przyci#gaj#cych 
nowych mieszka"ców dzielnicy(– niekiedy b$d#cych wy!#cznie czasowymi 
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lokatorami lokali, niezainteresowanymi histori! dzielnicy i jej dawnymi tra-
dycjami. Ponadto wzrós" zakres poziomej mobilno#ci bronowian, a w jego 
efekcie os"ab"o przywi!zanie do miejsca zamieszkania, zmieni" si$ równie% 
model rodziny i gospodarstwa domowego. Ten zanik to%samo#ci obserwuje 
si$ zw"aszcza od pocz!tku XXI&w. Utrudniony zostaje mi$dzypokoleniowy 
transfer wiedzy dotycz!cej historii i tradycji Bronowic.
Mimo tych drastycznych zmian, które zasz"y w Bronowicach w ci!gu ostat-
nich kilkudziesi$ciu lat, wci!% daje si$ zaobserwowa' wiejski charakter tego 
obszaru, objawiaj!cy si$ m.in.&w jego krajobrazie czy blisko#ci cz$#ci lokal-
nej spo"eczno#ci. „Bycie z Bronowic” wci!% jest jednak istotnym sk"adni-
kiem to%samo#ci rodowitych mieszka(ców, wci!% mówi!, %e id! „do Kra-
kowa” lub %e co# wydarzy"o si$ „u nas w Bronowicach”. Jednocze#nie w#ród 
rodowitych bronowian panuje przekonanie o tym, %e s! ostatnia generacj! 
piel$gnuj!c! ten lokalny aspekt to%samo#ci. 
„Dzisiejsze Bronowice zamieszkiwane s! przez 23 tys. mieszka(ców, w tym 
ponad 5 tys. osób, które&– z racji&wieku&– maj! szans$ pami$ta', jak przed 
ich domem zamiast bloków niegdy# ci!gn$"y si$ pola, a na pobliskim wzgó-
rzu pasa"o si$ krowy”2.

�'�� 'DWD�SRZVWDQLD

2014

���3RF]ĆWNL
Twórczyni i koordynatorka archiwum, Natalia Martini, jest z wykszta"cenia 
socjolo%k! i „entuzjastk! lokalno#ci”, zainteresowan! równie% histori! opo-
wiadan! z perspektywy tzw.&zwyk"ych ludzi. Nie jest rodowit! mieszkank! 
Bronowic, ale sprowadzi"a si$ do nich kilka lat temu i poznawszy lokalnych 
mieszka(ców dzielnicy, wielokrotnie s"ucha"a opowie#ci o tym, jak wygl!-
da"o kiedy# ich %ycie; sk"oni"o j! to do pomys"u, aby w jaki# sposób zachowa' 

2 [Oferta organizacji pozarz!dowej realizacji zadania publicznego, sk"adana 
w 2014&r. na podstawie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014)2020, 
pt. „Bronowickie Archiwum Spo"eczne”], sekcja III.7, Dokument otrzymany od Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo"ecznej w ramach dost$pu do informacji publicznej, 2014, 
Archiwum prywatne MWD.
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obraz tego miejsca, który wci!" jeszcze jest zapisany w pami#ci najstarszych 
mieszka$ców. Pomys% na tego typu dzia%anie spotka% si# z zainteresowaniem 
Towarzystwa Przyjació% Bronowic (jako dzia%alno&' wpisuj!ca si# w misj# 
Towarzystwa), zrzeszaj!cego w wi#kszo&ci rodowitych bronowian, do które-
go zg%osi%a si# Natalia Martini pod koniec 2013(r. Dzi#ki temu otworzy%a si# 
droga do formalnego wyst#powania z ramienia Towarzystwa o zewn#trzne 
)nansowanie projektu. 
Pomys%, aby tak zakrojone cele realizowa', podejmuj!c dzia%alno&' w ra-
mach ruchu archiwistyki spo%ecznej, by% z kolei zainspirowany spotkaniem 
z Katarzyn! Zi#tal, przedstawicielk! O&rodka KARTA, które odby%o si# 
w Ma%opolskim Instytucie Kultury w maju 2012( r. i dotyczy%o tworzenia 
cyfrowych lokalnych archiwów spo%ecznych. 
W zwi!zku z tym Natalia Martini nawi!za%a kontakt z O&rodkiem KARTA, 
z którym wci!" regularnie wspó%pracuje w ramach tworzenia Bronowickie-
go Archiwum Spo%ecznego. Pracownicy KARTY byli m.in.( zaanga"owani 
w pierwsze szkolenia prowadzone dla archiwistów spo%ecznych z BAS-u. 
*wiadomo&' istnienia ruchu archiwów spo%ecznych, zyskana dzi#ki spotka-
niu z przedstawicielk! O&rodka KARTA, pozwoli%a od pocz!tku zde)nio-
wa' dzia%alno&' dokumentacyjn!, zainicjowan! przez Natali# Martini i skie-
rowa' j! na tor archiwum spo%ecznego. 
Od pocz!tku zak%adano, "e archiwum przyjmie posta' cyfrow!.
Archiwum powsta%o w 2014(r. w zwi!zku z dotacj! pozyskan! przez Natali# 
Martini (formalnie sk%adan! przez Towarzystwo Przyjació% Bronowic) z Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Spo%ecznej w ramach programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich (priorytet: aktywne spo%ecze$stwo, kierunek dzia%ania: 
aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych). 
Swoj! dzia%alno&' Bronowickie Archiwum Spo%eczne zainaugurowa%o 
20(wrze&nia 2014(r. w trakcie uroczystego spotkania w Muzeum Regional-
nym M%odej Polski „Rydlówka”.

���&HOH�LVWQLHQLD
Misja Bronowickiego Archiwum Spo%ecznego wpisuje si# w g%ówny cel sta-
wiany sobie przez Towarzystwo Przyjació% Bronowic, jakim jest „piel#gna-
cja bronowickiej to"samo&ci kulturowej poprzez ocalenie od zapomnienia 
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i promocj! lokalnego dziedzictwa kulturowego”. BAS, zbieraj"c wspomnie-
nia najstarszych mieszka#ców Bronowic Ma$ych, stara si!, w ostatniej ju% 
niemal chwili, zachowa& obraz 'wiata, który ju% przemin"$, ale którego 'lady 
wspó$cze'nie mo%na wci"% obserwowa&(– czyli Bronowic jako podkrakow-
skiej wsi. 
Jednocze'nie ma to by& historia opowiadana nie przez instytucje i „wiel-
kich”, ale przez tzw.(zwyk$ych ludzi, i ma dotyczy& ich codzienno'ci(– dzi!ki 
temu ma zosta& wype$niona zdiagnozowana przez twórców archiwum luka 
w dost!pnych )ród$ach do historii lokalnej. 
Bardzo istotne w dzia$alno'ci archiwum s" tzw.(cele spo$eczne, a wi!c dzia-
$ania, których za$o%eniem jest nie tylko zachowanie informacji o przesz$o'-
ci, lecz równie% pozytywne oddzia$ywanie na spo$eczno'& lokaln". 
Natalia Martini zapytana o to, co by$o najpierw: decyzja o archiwizowaniu 
'ladów przesz$o'ci, czy wspomniane cele spo$eczne, odpowiada: 

Dla mnie to by!o jakby równolegle. Bo ja chyba do tej pory w tej archiwistyce 
spo!ecznej dostrzegam doskona!e narz"dzie do pracy ze spo!eczno#ciami lo-
kalnymi. Staram si", w miar" mo$liwo#ci i w miar" mojej wiedzy, ten aspekt 
archiwistyczny robi% jak najlepiej potra&" […]. Dla mnie te cele spo!eczne s' 
równie istotne3.

W'ród wymienianych celów istnienia Bronowickiego Archiwum Spo$ecz-
nego wymieni& mo%na:

x� �aktywizacj! i integracj! cz$onków spo$eczno'ci lokalnej,
x� �wzrost zaanga%owania cz$onków spo$eczno'ci lokalnej na rzecz dobra 

wspólnego,
x� �wzmocnienie zanikaj"cej lokalnej to%samo'ci, równie% w'ród m$o-

dzie%y,
x� �zatrzymanie post!puj"cej dezintegracji spo$ecznej, zw$aszcza na linii 

„m$odzi”(– „starzy” oraz „pnioki”–„ptoki” (czyli z urodzenia brono-
wianie i przyjezdni),

3 N. Martini, Wywiad nt. Bronowickiego Archiwum Spo!ecznego, rozmawia$a 
M.(Wi'niewska, Kraków, 4.03.2016, Archiwum prywatne MWD.
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x� �u!atwienie mi"dzypokoleniowego transferu wiedzy na temat dziedzic-
twa Bronowic Ma!ych,

x� �wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych do promocji dzielnicy 
i jej rozwoju.

W trakcie konferencji „Projekty mi"dzypokoleniowe# – artepasje i sztuka 
dialogu”, organizowanej przez Stowarzyszenie Organizatorów i Menad$e-
rów Kultury SMOK, a do%nansowanej ze &rodków Rz'dowego Programu na 
rzecz Aktywno&ci Spo!ecznej Osób Starszych na lata 2014(2020, dzia!ania 
BAS-u zosta!y uznane za dobr' praktyk" w obszarze dzia!a) aktywizacyj-
nych i integracyjnych. 
 
���6LHG]LED�

Archiwum nie ma swojej siedziby, jego zasoby przechowywane s' wy!'cznie 
w formie cyfrowej.

���&KDUDNWHU\VW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
Zasób archiwum sk!ada si" z dwóch podstawowych cz"&ci; s' to:

x� �Relacje &wiadków historii dotycz'ce $ycia codziennego w Bronowi-
cach Ma!ych w przesz!o&ci, nagrywane metod' historii mówionej, b"-
d'ce dokumentami natywnie cyfrowymi.

x� �Materia!y wtórnie cyfrowe; fotogra%e (wizerunki mieszka)ców, nie-
istniej'cej zabudowy, pami'tki ze &wi't i uroczysto&ci), dokumenty 
osobiste, &wiadectwa szkolne, dowody osobiste, kenkarty, legitymacje, 
akty notarialne; od lat 20. do lat. 80. XX#w. 

�$�� =DVyE�WUDG\F\MQ\�F\IURZ\

Zasób wy!'cznie cyfrowy
W wersji papierowej przechowywane s' spisy zdawczo-odbiorcze/protoko-
!y oraz zgody &wiadków historii.

�%�� :LHONRğý�]DVREX

541 obiektów/materia!ów archiwalnych#– w tym ok.#20 relacji audio.
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�&�� )RUPDW\�]DSLVX�L�FKDUDNWHU�À]\F]Q\�]DVREX�
Materia!y oryginalne 

R"kopisy 
Fotogra#e tradycyjne 
Fotogra#e cyfrowe 
Wideo analogowe 
Wideo cyfrowe 
Nagrania d$wi"kowe analogowe 
Nagrania d$wi"kowe cyfrowe %
Dokumentacja elektroniczna 
(inna ni& foto, audio lub video) 
Druki ulotne 
Ksi'&ki i czasopisma 
Muzealia 

Kopie cyfrowe 

R"kopisy % 
Fotogra#e tradycyjne % 
Wideo analogowe 
Nagrania d$wi"kowe analogowe 
Druki ulotne % 
Inne 

 
���']LDâDQLD�SRGHMPRZDQH�SU]H]�DUFKLZXP�
�$�� :\VWDZ\�

W 2016(r. w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo!ecznej mieszka)cy Bronowic zostali zaproszeni 
przez BAS do wspó!tworzenia plenerowej wystawy archiwalnej, prezentu-
j'cej archiwalia opracowane przez nich wcze*niej, równie& w zwi'zku ze 
wspomnianym projektem, jako element spo!ecznego opracowania zasobu 
archiwalnego BAS-u (warsztaty „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”). 
Wernisa& wystawy odby! si" 3 wrze*nia 2016(r., podczas XIV +wi"ta Uli-
cy W!odzimierza Tetmajera( – lokalnego festynu organizowanego przez 
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Towarzystwo Przyjació! Bronowic, Rad" Dzielnicy VI Bronowice oraz Szko-
!" Podstawow# nr$50 w Krakowie. Po$ekspozycji w przestrzeni publicznej, 
w sercu krakowskich Bronowic, wystawa by!a czasowo pokazywana w szko-
!ach dzia!aj#cych na terenie dzielnicy. 

�%�� .RQIHUHQFMH��VSRWNDQLD��ZDUV]WDW\��OHNFMH��Z\NâDG\¬

Program FIO 2014 
x� �Warsztaty dla archiwistów spo!ecznych:

Dnia 2 sierpnia 2014$r. BAS zorganizowa! warsztaty dla archiwistów spo-
!ecznych, prowadzone przez przedstawicieli Fundacji O%rodka KARTA (Ka-
tarzyna Zi"tal, Joanna &uba) oraz prezesa 'rmy Multireclab (Adam Prucnal; 
edycja materia!ów d(wi"kowych). Szkolenie trwa!o 5 godz., wzi"!o w nim 
udzia! 10 osób uczestnicz#cych w projekcie w roli archiwistów spo!ecznych. 
Do tematyki szkolenia nale)a!y nast"puj#ce zagadnienia: idea archiwistyki 
spo!ecznej, specy'ka i cel powstania archiwum spo!ecznego, pozyskiwa-
nie materia!ów archiwalnych (w tym relacji d(wi"kowych), porz#dkowa-
nie i opis materia!ów, udost"pnianie materia!ów, kwestie etyczne i prawne, 
opracowywanie fotogra'i, wprowadzenie do metod digitalizacji, rejestro-
wanie relacji d(wi"kowych, prowadzenie wywiadów i fotospacerów.

x� �Inauguracja dzia!alno%ci archiwum:
Dnia 20 wrze%nia 2014$r. w Muzeum Regionalnym M!odej Polski „Rydlów-
ka” odby!a si" uroczysta inauguracja Bronowickiego Archiwum Spo!eczne-
go, w której udzia! wzi"!o ok.$100 osób$– mieszka*ców Bronowic Ma!ych 
oraz przedstawicieli placówek o%wiatowych i kulturalnych dzia!aj#cych na 
terenie dzielnicy. Spotkanie sk!ada!o si" z cz"%ci prezentacyjnej, w której 
przedstawiono ide" i dzia!alno%+ archiwum, oraz z cz"%ci integracyjnej. 
Podczas spotkania cz"%+ uczestników wyrazi!a ch"+ zaanga)owania si" 
w przysz!y rozwój archiwum.

x� �Wizyta w szkole:
Dnia 13 listopada 2014$r. przedstawiciel(e) BAS-u zorganizowali w Szkole 
Podstawowej nr$50 im. W!odzimierza Tetmajera w Krakowie (na Bronowi-
cach) pogadank" dla uczniów klas III, V i VI. W spotkaniu wzi"!o udzia! 
ponad 100 uczniów. W jego trakcie przybli)ono ide" spo!ecznej archiwistyki 
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oraz zasób Bronowickiego Archiwum Spo!ecznego. Spotkanie zosta!o przy-
gotowane we wspó!pracy ze szkoln" koordynatork" edukacji regionalnej.
Program FIO 2015

x� �Warsztaty dla archiwistów spo!ecznych:
Wolontariusze pozyskani w 2014#r., tzw.#Animatorzy Bronowickiego Archi-
wum Spo!ecznego, zostali przeszkoleni w trakcie warsztatów, które odby-
!y si$ 27 czerwca 2015# r. (5 godz.; 7 uczestników). Warsztaty prowadzi!a 
Natalia Martini, dzi$ki czemu by!y bardziej szczegó!owe i dostosowane do 
specy%ki BAS-u ni& warsztaty prowadzone w poprzednim#roku przez pra-
cowników O'rodka KARTA. 
Szkolenie obejmowa!o nast$puj"ce tematy: idea archiwistyki spo!ecznej, 
specy%ka i cel dzia!ania archiwum spo!ecznego; metodologia gromadzenia 
materia!ów, w tym: pozyskiwanie 'wiadków historii i nagrywanie wywia-
dów historii mówionej, równie& obs!uga sprz$tu#– dyktafonów i skanerów; 
digitalizowanie i opracowywanie materia!ów, w tym sposoby ewidencjono-
wania (róde! pozyskanych w ramach projektu, opracowanie fotogra%i; kwe-
stie etyczne i prawne. 

x� �Prezentacja nowej kolekcji materia!ów:
Dnia 17 pa(dziernika 2015#r. w Mariackim Centrum Wypoczynkowo-Re-
kreacyjnym w Bronowicach Ma!ych zorganizowano spotkanie dla uczest-
ników projektu BAS, cz!onków spo!eczno'ci lokalnej oraz przedstawicie-
li o'wiaty i kultury z terenu Bronowic. Celem spotkania by!a prezentacja 
nowo pozyskanych materia!ów oraz premiera s!uchowiska#– wydawnictwa 
s!owno-muzycznego, opartego na wspomnieniach zebranych przez BAS, 
dotycz"cego historii Bronowic Ma!ych. 
Program FIO 2016

x� �Spotkania „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”:
W dniach 18 czerwca, 26 czerwca oraz 2 lipca 2016#r. odby!y si$ trzy dwugo-
dzinne spotkania warsztatowe, podczas których uczestnicy projektu dzielili 
si$ wspomnieniami i wiedz" na temat historii Bronowic Ma!ych. Celem spo-
tka) by!o opracowanie fotogra%i i dokumentów &ycia spo!ecznego z zasobu 
BAS. Na#warsztatch zaznajomiono uczestników z zasadami merytorycznego 
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opracowania archiwaliów oraz !ród"ami wiedzy na temat historii lokalnej 
i rodzinnej. 
Spotkania mia"y charakter warsztatowy oraz indywidualny, dla osób, które 
ze wzgl#du na stan zdrowia nie mog"y dotrze$ samodzielnie na spotkanie 
z pozosta"ymi uczestnikami. 
Ponadto 9 lipca 2016%r., w ramach ostatniego spotkania w cyklu uczestni-
cy warsztatów projektowali plenerow& wystaw# archiwaliów pochodz&cych 
z Bronowickiego Archiwum Spo"ecznego (patrz: sekcja 7A). 
BAS jako temat wyst&pie' konferencyjnych:

x� �Natalia Martini, referat pt. „Szanse i wyzwania dla archiwów spo"ecz-
nych w Polsce na przyk"adzie Bronowickiego Archiwum Spo"ecznego” 
(w ramach panelu „Repozytoria cyfrowe”), konferencja pt. „Kszta"-
cenie infobrokerów i archiwistów cyfrowych”, 15–16.04.2015, Instytut 
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Kra-
kowie.

x� �Wioletta Smosna (studentka UP-KEN), referat pt. „Historia lokalna 
zapisana w sieci na przyk"adzie Bronowickiego Archiwum Spo"eczne-
go” (w ramach panelu „Archiwistyka i zarz&dzanie dokumentacj&”), 
XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, 21(25.04.2015, In-
stytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Miko"aja Kopernika w To-
runiu.

x� �Natalia Martini, prezentacja Bronowickiego Archiwum Spo"ecznego; 
festiwal podró)niczy „Trawers w Polsk#”, 21.11.2015, Wy)sza Szko"a 
Europejska im. Tischnera w Krakowie.

x� �Natalia Gabry* (studentka UP-KEN), referat pt. „Bronowickie Ar-
chiwum Spo"eczne% – historia Bronowic Ma"ych przedstawiona 
w archiwaliach” (w ramach panelu „Archiwa spo"eczne i prywatne”), 
XVIII% Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, 11(13.05.2016, 
Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 

�&�� *U\��NRQNXUV\��WXU\VW\ND�DUFKLZDOQD¬�

Brak. 
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�'�� ']LDâDOQRğý�Z\GDZQLF]D�

W ramach projektu FIO 2014 s!nansowano publikacj" po#wi"con$ BAS-
-owi% – specjalny numer Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich 
(zeszyt 32), wydawanych przez Towarzystwo Przyjació& Bronowic. Numer 
ten zawiera& teksty dotycz$ce archiwum i przechowywanych przez nie ma-
teria&ów. Egzemplarze zosta&y przekazane 16 instytucjom oraz uczestnikom 
projektu. 
W ramach projektu FIO 2015 wydano na p&ycie CD s&uchowisko%– wydaw-
nictwo s&owno-muzyczne prezentuj$ce histori" Bronowic Ma&ych z per-
spektywy wspomnie' mieszka'ców zarejestrowanych przez BAS. P&yta CD 
by&a dystrybuowana w#ród cz&onków spo&eczno#ci lokalnej oraz w brono-
wickich placówkach kultury i o#wiaty. 
S&uchowisko zawiera 6 #cie(ek d)wi"kowych:

1. Bronowicka skrzynia pami"ci
2. Malownicza wie#
3. Korowód weselny
4. *d)b&o s&omy, koszyk i ga&$zka
5. Za trzecim w"g&em
6. Bronowice.

+cie(ki d)wi"kowe s$ skomponowane z fragmentów wspomnie' #wiadków 
historii, fragmentów #piewanych przez nich piosenek ludowych oraz muzy-
ki i d)wi"ków, takich jak odg&osy wydawane przez zwierz"ta, hejna&, odg&o-
sy natury etc. 

�(�� ,QQH�

W trakcie realizacji projektów utrzymywane s$ relacje z mediami, co za-
pewnia popularyzacj" dzia&a' archiwum. 
Media, w których pojawi&y si" informacje dotycz$ce BAS-u:

x� �Polska Agencja Prasowa
x� �TVN 24
x� �Dziennik Polski
x� �Radio Kraków
x� �Gazeta Wyborcza Kraków
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x� �Gazeta Krakowska
x� �Obywatelski Kraków
x� �Gazeta Bronowicka
x� �Fagron
x� �www.dzieje.pl
x� �www.krakow.naszemiasto.pl
x� �www.onet.pl
x� �www.ekultura.org
x� �www.dzielnica6.krakow.pl
x� �www.stronaokulturze.pl
x� �www.archiwa.org. 

���6WUXNWXUD�L�ZVSyâSUDFD
�$�� 7\S�SRGPLRWX

Stowarzyszenie.

�%�� 6SRVyE�]DU]ĆG]DQLD

Bronowickie Archiwum Spo!eczne jest formalnie prowadzone przez lokal-
ne Towarzystwo Przyjació! Bronowic, licz"ce ok.#60 cz!onków; towarzystwo 
prowadzi jednak ró$nego rodzaju dzia!ania poza archiwum. 
G!ówn" koordynatork" archiwum spo!ecznego jest Natalia Martini, zajmu-
j"ca si% równie$ pozyskiwaniem funduszy (pisaniem projektów zg!aszanych 
w konkursach grantowych) oraz zarz"dzaniem wolontariuszami. 

�&�� ,QVW\WXFMH�ZVSyâSUDFXMĆFH�

x� �Fundacja O&rodka KARTA (wspó!praca merytoryczna#– prowadzenie 
szkole' dla archiwistów spo!ecznych, uczestnictwo przedstawicielki 
BAS-u w konsultacjach zwi"zanych z dzia!aniami KARTY na rzecz 
ruchu archiwów spo!ecznych); 

x� �(rma Multireclab (sponsor, profesjonalna realizacja nagra' i obróbki 
d)wi%ku);

x� �(rma Fagron Polska (sponsor, pokrycie kosztów hostingu strony 
WWW);
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x� �szko!y podstawowe, gimnazjalne i "rednie na terenie Bronowic (poro-
zumienia ws. prezentacji wystawy);

x� �Rada Dzielnicy VI Bronowice (porozumienie ws. prezentacji wystawy 
w trakcie Dni Bronowic).

���)LQDQVRZDQLH
Archiwum #nansowane jest w trybie projektowym, to znaczy, $e poza okre-
sami trwania uzyskanych projektów archiwum nie jest #nansowane. Wp!y-
wa to równie$ na tempo pracy archiwum% – zwi&kszaj'ce si& w okresach 
realizacji projektów i malej'ce, cho( niezamieraj'ce, wbrew pocz'tkowym 
obawom N. Martini, poza nimi. 
BAS by!o do tej pory trzykrotnie #nansowane przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Spo!ecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

x� �w 2014%r., zadanie pt. „Bronowickie Archiwum Spo!eczne”, okres reali-
zacji: 1.06–31.12.2014%r., 

x� �w 2015%r., zadanie pt. „Bronowickie Archiwum Spo!eczne Plus”, okres 
realizacji: 1.05–30.11.2015%r., 

x� �w 2016% r., zadanie pt. „Bronowickie Archiwum Spo!eczne% – rozwój 
i popularyzacja zasobu”, okres realizacji: 1.05–31.10.2016%r., 

Jak przyznaje Natalia Martini, archiwum nie generuje du$ych sta!ych kosz-
tów, poniewa$ nie ma siedziby, jednak problemem bywa pokrycie kosztów 
hostingu strony internetowej, o które Towarzystwo Przyjació! Bronowic 
stara si& u prywatnego sponsora, poniewa$ samo nie prowadzi dzia!alno"ci 
gospodarczej i nie ma sta!ych dochodów. 
Bronowickie Archiwum Spo!eczne ubiega!o si& równie$ o #nansowanie 
u innych )róde! publicznych (Muzeum Historii Polski, program „Patrio-
tyzm Jutra”, Naczelny Dyrektor Archiwów Pa*stwowych, program „Wspie-
ranie dzia!a* archiwalnych 2016”), lecz bez sukcesów.
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����2VRE\�]DDQJDīRZDQH�Z�WZRU]HQLH�DUFKLZXP
Prace Bronowickiego Archiwum Spo!ecznego w okresach, w których nie 
jest ono dotowane, spowalniaj"; wtedy te# w dzia!alno$% BAS-u zaanga#o-
wanych jest mniej osób.
Osob" stale zaanga#owan" w prace archiwum jest jego koordynatorka, 
Natalia Martini, która równie# by!a koordynatork" wszystkich projektów  
BAS-u, &nansowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Obecnie w ramach dzia!a' BAS-u na bie#"co pracuje 5 osób, w tym koor-
dynatorka, Natalia Martini, i prezeska Towarzystwa Przyjació! Bronowic, 
Barbara Miszczyk. 
W ramach projektu FIO w 2014(r. do prac archiwum zaanga#owano 10 ar-
chiwistów spo!ecznych, w(wieku do 26 lat, pochodz"cych z Bronowic i uwa-
#aj"cych si) za cz!onków lokalnej bronowickiej spo!eczno$ci. Ich zadaniem, 
po odpowiednim przeszkoleniu przez pracowników Fundacji O$rodka 
KARTA, by!o gromadzenie i opisywanie wywiadów oraz skanów dokumen-
tów, pozyskanych od mieszka'ców Bronowic. Ponadto 4 cz!onków Towa-
rzystwa Przyjació! Bronowic by!o zaanga#owanych w opracowywanie zgro-
madzonych materia!ów wraz z uczestnikami projektu. 
W ramach projektu FIO w 2015(r. w prace archiwum zaanga#owanych zo-
sta!o 7 (cho% planowano 5) tzw.( Animatorów Bronowickiego Archiwum 
Spo!ecznego, b)d"cych cz!onkami b"d* sympatykami lokalnej spo!eczno$ci 
(niekoniecznie mieszka'cami Bronowic poni#ej 26 lat, jak to by!o w po-
przednim projekcie).
W ramach projektu FIO w 2016(r. z archiwum wspó!pracowa!o 2 animato-
rów (wolontariuszy wspó!pracuj"cych z Towarzystwem Przyjació! Brono-
wic), którzy mieli pomóc w opracowaniu materia!ów z BAS-u, spotykaj"c 
si) z seniorami, którzy, ze wzgl)du na stan zdrowia, nie mogli wzi"% udzia!u 
w warsztatach organizowanych w celu wspólnego opisywania archiwaliów 
oraz projektowania wystawy plenerowej. 
Osoby wspó!pracuj"ce z Bronowickim Archiwum Spo!ecznym nie s" zatrud-
niane na mocy umowy o prac), ale w okresach otrzymywania dotacji wyna-
grodzenie otrzymuje koordynator projektu, a tak#e osoba odpowiedzialna 
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za jego rozliczenie (obie na mocy umów cywilno-prawnych). Ponadto 
wynagradzane s! wtedy niektóre prace zwi!zane z dzia"aniami BAS-u, jak 
np.#transkrybowanie nagra$ historii mówionej. Mimo tego wi%kszo&' prac 
zwi!zanych z dzia"alno&ci! archiwum, zw"aszcza w okresach, gdy nie jest 
realizowany zewn%trzny program dotacyjny, oparta jest na wolontariacie. 

��$�� /LF]ED�RVyE�]DDQJDīRZDQ\FK

W okresie otrzymywania dotacji nawet do 10 archiwistów spo"ecznych, 
poza tymi okresami ok.#5. Osob! stale zwi!zan! z pracami archiwum jest 
koordynatorka, Natalia Martini, oraz w mniejszym stopniu, prezeska TPB, 
Barbara Miszczyk.

��%�� 3HâQLRQH�IXQNFMH�

x� �koordynatorka archiwum (Natalia Martini)#– obs"uga administracyj-
na i zarz!dzanie projektem (w ramach dotacji z FIO), w tym prac! 
wolontariuszy, rekrutowanie wolontariuszy, promocja projektu, mo-
derowanie spotka$ (inauguracji, prezentacji nowej kolekcji archiwa-
liów, spotka$ pt. „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”), przygotowanie 
i przeprowadzenie spotkania z uczniami w Szkole Podstawowej nr#50, 
pozyskiwanie i opis materia"ów, wspó"praca z O&rodkiem KARTA;

x� �archiwi&ci spo"eczni/animatorzy, wolontariusze#– pozyskiwani w ra-
mach projektów FIO, do ich zada$ nale(! g"ównie czynno&ci zwi!zane 
z gromadzeniem materia"ów (nagra$ i kopii dokumentów) i ich opi-
sem. 

��&�� 7\S�ZVSyâSUDF\�]�DUFKLZXP

Wolontariat )
Umowa o prac% 
Umowa cywilno-prawna )
Praktyki 
Sta( 
Inne 
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��'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�ZRORQWDULXV]\�

Wolontariusze wspó!pracuj"cy z Bronowickim Archiwum Spo!ecznym 
pozyskiwani byli na zasadzie otwartej rekrutacji, tj.# informacji dystrybu-
owanych takimi kana!ami jak: prasa lokalna, strona internetowa, Facebook,  
listy mailingowe, a tak$e kontakty osobiste cz!onków Towarzystwa Przyja-
ció! Bronowic. 
Ponadto w drugim projekcie, w 2015#r., cz%&' osób zaanga$owanych w prace 
archiwum zg!osi!a si% sama; by!y to osoby wspó!pracuj"ce z BAS-em ju$ 
w poprzednim projekcie, w 2014#r. W 2016#r. z archiwum wspó!pracowa!y 
osoby z poprzednich edycji projektu.

����*URPDG]HQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
Materia!y s" pozyskiwane na rzecz archiwum na dwa sposoby. 
Historia mówiona jest nagrywana w domu &wiadka w postaci cyfrowej 
i w tej formie tra(a do zasobu archiwum. S" to materia!y oryginalne. Na-
grania s" sporz"dzane cyfrowymi rejestratorami d)wi%ku Zoom h1. Archi-
wizowana jest wersja oryginalna nagrania, natomiast udost%pniana online 
wersja poddana obróbce#– polepszeniu jako&ci nagrania oraz usuni%ciu nie-
potrzebnych fragmentów (patrz te$: sekcja 13#– Opracowanie zasobu archi-
walnego). 
Wspomnienia najstarszych mieszka*ców Bronowic zosta!y zarejestrowane 
przez archiwistów spo!ecznych zgodnie z ide" i metodologi" historii mó-
wionej. Idea ta oparta jest na przekonaniu, $e pami%' jest wa$nym )ród!em 
wiedzy o przesz!o&ci. BAS oddaje g!os „zwyk!ym” mieszka*com Bronowic, 
spotykaj"c si% z drugim cz!owiekiem, traktuj"c fragmentaryczno&', subiek-
tywno&' i wybiórczo&' wspomnie* nie jako wady tego typu )ród!a, lecz 
jako jego specy(czne zalety. Wspomnienia te umo$liwiaj" u$ytkownikom 
spojrzenie w przesz!o&' Bronowic oczami &wiadka historii, z perspektywy 
wydarze* dla niego istotnych. Twórcy archiwum wierz", $e g!os &wiadków 
historii nie konkuruje z perspektyw" „znawców” (historyków, socjologów, 
etnografów i innych badaczy, którzy bior" na warsztat dawne bronowickie 
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dzieje), lecz j! uzupe"nia i wzbogaca o unikalne do#wiadczenie zapisane 
w indywidualnej i zbiorowej biogra$i4.
Rozmowa ze #wiadkiem historii odbywa si% wed"ug stworzonego wcze#niej 
scenariusza, który jednak nie warunkuje ostatecznie jej kszta"tu, a jedynie 
ma naprowadzi& #wiadka na pewne aspekty przesz"o#ci Bronowic, o których 
móg"by opowiedzie&. Ostateczny kszta"t rozmowy zale'y od #wiadka histo-
rii. Scenariusz wywiadu zosta" umieszczony na stronie internetowej archi-
wum. Zawiera on takie zagadnienia, jak: 

x� �przedstawienie si% #wiadka i opowiedzenie o jego/jej rodzinie,
x� �dzieci(stwo: zabawy, obowi!zki, wakacje, szko"a,
x� �sp%dzanie wolnego czasu,
x� �obchodzenie ró'nego rodzaju #wi!t i uroczysto#ci,
x� �'ycie s!siedzkie,
x� �wa'ne postaci z Bronowic,
x� �zabobony, strachy, gus"a,
x� �lokalny krajobraz.

Podczas wizyty w domu #wiadka historii sporz!dzano równie' cyfrowe ko-
pie wybranych dokumentów z jego domowego archiwum, za pomoc! prze-
no#nych skanerów Canon LiDE 210. Najcz%#ciej archiwista spo"eczny wraz 
ze #wiadkiem historii sporz!dzali równie' wst%pny opis zeskanowanych 
materia"ów. 
W trakcie wizyty u #wiadka sporz!dzane by"y nast%puj!ce dokumenty:

x� �deklaracja dotycz!ca relacji historii mówionej)– zgody na jej archiwi-
zacj% i udost%pnianie,

x� �deklaracja dotycz!ca skopiowanych dokumentów z archiwum #wiad-
ka) – o#wiadczenie o tym, 'e osoba przekazuj!ca dokumenty jest 
uprawniona do dysponowania nimi, a dokumenty s! wolne od wad 
prawnych, nie s! przedmiotem praw osób trzecich i nie toczy si% 'ad-
ne post%powanie, którego s! przedmiotem,

x� �protokó" zdawczo-odbiorczy (patrz: 11C).
Zdarza"o si% równie', 'e dokumenty by"y wypo'yczane, skanowane, a po-
tem zwracane w"a#cicielom (proces sporz!dzania kopii nie zawsze odbywa" 

4 N. Martini, Bronowickie Archiwum Spo!eczne, „Bronowickie Zeszyty Histo- 
ryczno-Literackie”, nr)32, 2014, s.)15*16.
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si! w domu w"a#ciciela materia"ów). Dzia"o si! tak np.$w przypadku, gdy 
dany mieszkaniec Bronowic posiada" bardzo du%o materia"ów, które mia"y 
zosta& w"'czone do archiwum$– kopiowanie ich zaj!"oby wiele godzin, dla-
tego by"y one czasowo wypo%yczane, a po wykonaniu kopii zwracane.

��$�� .WR�]DMPXMH�VLċ�JURPDG]HQLHP�]DVREX"

Gromadzeniem zasobu (nagrywaniem #wiadków, wykonywaniem kopii 
dokumentów oraz ich opisywaniem wraz z w"a#cicielem) zajmowali si! ar-
chiwi#ci spo"eczni$– wolontariusze zrekrutowani w ramach projektu (patrz: 
sekcja 10D), przy czym w przypadku pierwszego projektu FIO (2014$r.) by"y 
to osoby poni%ej 26$ r.%., mieszkaj'ce na terenie Bronowic Ma"ych (patrz: 
sekcja 10). Osoby te przesz"y odpowiednie szkolenie z zakresu idei archiwi-
styki spo"ecznej oraz metod pozyskiwania relacji historii mówionej, a tak-
%e skanowania i opisywania materia"ów archiwalnych (patrz: sekcja 7B$ – 
warsztaty dla archiwistów spo"ecznych).

��%�� 6SRVRE\�JURPDG]HQLD�GRFLHUDQLD�GR�GDUF]\ĕFyZ

Obecnie, w czasie, gdy BAS ma ju% w lokalnej spo"eczno#ci pewn' ugrunto-
wan' pozycj! i jest rozpoznawalne, o(arodawcy zg"aszaj' si! do archiwum 
sami; jest to ju% m"odsze pokolenie$– nie s' to najstarsi mieszka)cy Brono-
wic, ale ich dzieci (wci'% jednak s' to ludzie doro#li). 
*wiadkowie historii wybierani byli na zasadzie rozeznania si! w lokalnej 
spo"eczno#ci, aby dotrze& do najstarszych bronowickich rodzin i mieszka)-
ców dzielnicy. Ich wybór w du%ej mierze polega" na osobistych kontaktach 
cz"onków Towarzystwa Przyjació" Bronowic. Ponadto w przypadku pierw-
szego projektu (FIO 2014) wspomnienia nagrywali m"odzi mieszka)cy 
Bronowic, byli wi!c zach!cani do tego, aby rejestrowa& opowie#ci w"asnych 
bab& i dziadków. 

��&�� 5HMHVWUDFMD�ZSâ\ZyZ

Podczas spotkania ze #wiadkiem historii/w"a#cicielem dokumentów spo-
rz'dza si! tzw.$protokó" zdawczo-odbiorczy okre#laj'cy liczb! i rodzaj po-
zyskanych obiektów oraz ich wst!pny opis.
Protoko"y w formie papierowej s' przechowywane przez Natali! Martini. 
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��'�� 6HOHNFMD�PDWHULDâyZ

Selekcja !wiadków historii do nagra" relacji#– patrz: sekcja 11B#– Sposoby 
gromadzenia/docierania do darczy"ców
Twórcy archiwum przewiduj$ mo%liwo!&, %e nagrane relacje b'd$ mia(y 
ma($ warto!& merytoryczn$. W tym wypadku by(yby zarchiwizowane, przy 
jednoczesnej rezygnacji z udost'pniania online czy wykorzystywania w wy-
dawnictwach (s(uchowisko z projektu FIO 2015). W dotychczasowych dzia-
(aniach archiwum zdarzy( si' do tej pory jeden taki przypadek, w 2014#r.
Selekcja dokumentów skanowanych jako uzupe(nienie relacji historii mó-
wionej:

x� �!wiadek pokazuje archiwistom spo(ecznym ca(e swoje archiwum, 
z którego razem wybieraj$ materia(y do w($czenia do BAS-u,

x� �!wiadek pokazuje archiwistom spo(ecznym wybrany przez niego 
wcze!niej fragment swoich zbiorów, który wydaje mu/jej si' intere-
suj$cy; cz'sto w takim wypadku po pytaniu „czy ma Pani/Pan co! 
jeszcze?”, okazywa(o si', %e wielu materia(ów osoba ta nie pokaza(a 
archiwistom, poniewa% nie dostrzega(a w nich takiej warto!ci.

)ród(a do skopiowania wybierane s$ ze wzgl'du na:
x� �zwi$zek z tematyk$ archiwum# – czyli histori$ %ycia codziennego 

w Bronowicach Ma(ych,
x� �dat' powstania,
x� �format#– archiwi!ci spo(eczni s$ w stanie (ze wzgl'du na posiadany 

sprz't) zeskanowa& materia(y o wymiarach nieprzekraczaj$cych for-
matu A4.

Czasem zdarza si', %e !wiadkowie przygotowuj$ dla archiwistów ró%nego 
rodzaju przedmioty, np.#odznaczenia, ale ze wzgl'du na fakt, %e s$ to raczej 
muzealia ni% archiwalia, BAS nie gromadzi ich odwzorowa". 

��(�� &]\�SU]HMPXMH�VLċ�RU\JLQDâ\��F]\�VSRU]ĆG]D�NRSLH"�

W przypadku wspomnie" !wiadków w archiwum przechowywane s$ ich 
oryginalne nagrania, born-digital. 
Pozosta(e materia(y s$ to kopie; orygina(y s$ zwracane w(a!cicielom.
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��)�� =DVDG\�SU]\MċFLD�PDWHULDâyZ�GR�]DVREX�

Dar 
Depozyt 
Wypo!yczenie 
Inne "
  historia mówiona#– wywo$ana przez 

archiwum
 pozosta$e materia$y#– kopie 
 
����3U]HFKRZ\ZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Archiwum przechowywane jest $%cznie w trzech kopiach#– na dysku kom-
putera Natalii Martini, koordynatorki archiwum, oraz na dwóch dyskach 
zewn&trznych.
W przypadku skanów przechowywane s% zarówno kopie wzorcowe, jak 
i wersje po obróbce gra'cznej, przeznaczone do publikacji na stronie inter-
netowej archiwum (patrz: sekcja 13). Podobnie jest w przypadku nagra(#– 
przechowuje si& wersje pe$ne, oryginalne, natomiast udost&pnia wersje pod-
dane obróbce d)wi&kowej.

��$�� :DUXQNL�PDJD]\QRZH

Nie dotyczy.

��%�� 6SU]ċW�L�Z\SRVDīHQLH�

Dwa dyski przeno*ne: My Passport Ultra.

��&�� 'RGDWNRZH�XZDJL

Brak.  

����2SUDFRZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
Pocz%tkowy opis archiwalny (dla kopii materia$ów archiwalnych) wykony-
wany jest w trakcie wizyty archiwisty spo$ecznego w domu o'arodawcy/ 
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/!wiadka historii. Opis ten zostaje zapisany w protoko"ach zdawczo-odbior-
czych (wi#cej o protoko"ach zdawczo-odbiorczych w sekcji 13A). 
Nast#pnie opisy te s$ redagowane pod wzgl#dem j#zykowym oraz wery%ko-
wane merytorycznie (z informacjami pochodz$cymi m.in.&z „Bronowickich 
Zeszytów Historyczno-Literackich” oraz od p. Barbary Miszczyk) przez Na-
tali# Martini. 
W 2016&r. w ramach spotka' pt. „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!” (patrz: 
sekcja 7B) podj#to prób# spo"ecznego opracowania archiwaliów przez 
cz"onków bronowickiej wspólnoty lokalnej. Uzyskane informacje wzboga-
ci"y opis archiwalny materia"ów posiadanych przez BAS oraz zosta"y u(yte 
przy organizacji wystawy plenerowej archiwaliów. 
Na opracowanie zasobu archiwalnego w BAS-ie sk"ada si# równie(:

x� �transkrypcja nagra' wywiadów historii mówionej (wykonywana na 
podstawie umowy cywilno-prawnej w ramach projektu z 2014&r.; pó)-
niejsze nagrania nie zosta"y do tej pory przepisane), 

x� �gra%czna obróbka skanów (polegaj$ca na wyprostowaniu skanów, ich 
kadrowaniu, dostosowaniu rozdzielczo!ci do publikacji online, nanie-
sieniu logotypu; wykonywana przez Natali# Martini), 

x� �edycja nagra' (wycinanie niepotrzebnych fragmentów, zmienianie ich 
kolejno!ci, poprawa jako!ci nagrania; wykonywana przez zewn#trzn$ 
%rm#). 

��$�� 3RPRFH�LQIRUPDF\MQR�HZLGHQF\MQH�

Pomoce informacyjno-ewidencyjne u(ywane w archiwum:
x� �Spisy zdawczo odbiorcze&– tworzone w ramach jednolitego formula-

rza przez archiwistów spo"ecznych w terenie, w trakcie przekazywania 
materia"ów/nagrywania wywiadu wraz z osob$ przekazuj$c$/!wiad-
kiem historii; przechowywane przez Natali# Martini w wersji papie-
rowej, razem ze zgodami podpisywanymi przez osoby przekazuj$ce 
materia"y/udzielaj$ce wywiadu. 

Opis materia"ów w spisach zdawczo-odbiorczych:
–  skany: data, miejsce, okoliczno!ci, osoby, autor dokumentu/wy-

twórca, o%arodawca;
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–  relacje: data rejestracji, imi! i nazwisko "wiadka historii (w przypad-
ku kobiet te# nazwisko rodowe), data i miejsce urodzenia "wiadka 
historii.

x� �Inwentarz zasobu$ – prowadzony przez N. Martini w formie pliku 
komputerowego (arkusza kalkulacyjnego); zawiera opis struktury 
zasobu archiwalnego oraz u#ywane w archiwum de%nicje terminów 
archiwalnych (wi!cej w sekcji 13B); poszczególne zak&adki w pliku za-
wieraj' informacje na temat pojedynczych „teczek”$– wykaz wyst!pu-
j'cych w nich dokumentów wraz z informacjami na ich temat; g&!bia 
informacyjna: poziom dokumentu; inwentarz by& prowadzony przez 
N. Martini do lutego 2015$r., potem zarzucony (w planach archiwum 
jest korzystanie z systemu OSA).

Opis na poziomie dokumentu zawiera nast!puj'ce informacje: 
x� �sygnatura (wi!cej o sygnaturach w sekcji 13D),
x� �nazwa dokumentu$– nazwa pliku, np.$„(W01-Danuta-Nawrocka-re-

lacja-edit”,
x� �typ dokumentu$– np.$audio (dla wspomnie)), fotogra%a, legitymacja, 

odznaczenie, "wiadectwo szkolne, dowód osobisty,
x� �autor/wytwórca: 

–  w przypadku wspomnie)$– imi! i nazwisko "wiadka historii, 
–  w przypadku fotogra%i$ – nazwa zak&adu fotogra%cznego lub imi! 

i nazwisko autor fotogra%i lub N/N, je"li autor nieznany, 
–  w innych przypadkach$ – nazwa instytucji wydaj'cej dokument 

(np.$Dowództwo Korpusu, 7-klasowa Publiczna Szko&a Powszechna 
w Bronowicach Ma&ych, Zarz'd Gminny w Bronowicach Ma&ych),

x� �opis: 
–  w przypadku wspomnie) w ramach formu&ki: „Wspomnienia Józefa 

Noworyty o #yciu codziennym w dawnych Bronowicach Ma&ych za-
rejestrowane w ramach projektu »Bronowickie Archiwum Spo&ecz-
ne«, realizowanego od 01.06 do 31.12.2014$r., do%nansowanego ze 
"rodków MPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich. Czas trwania: 00:36:53”;

–  w przypadku fotogra%i$– opis miejsca i okoliczno"ci powstania oraz 
osoby widoczne na fotogra%i, np.$ „Maria Tr'bka z przyjació&k' 
Hank' Ja*wieck' przed rodzinn' chat' przy ul. Zielony Most 78”; 
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niekiedy w tym miejscu powtórzone s! informacje o dacie powsta-
nia, np." „1957#1958" r. Kol$dnicy z Bronowic Ma%ych. Stoj!cy od 
lewej: Stanis%aw Bry%a (U%an), Stanis%aw Susu% (Król), Stanis%aw 
Trznadel (Marsza%ek), W%adys%aw Morawiec (U%an), Henryk An-
drasz (Turek), Jan Wiertek (akordeonista), Józef Wojdy%a. Kucaj!cy 
od lewej: Jacek Susu% (Koza), W%adys%aw Czepiec (&yd), Mieczys%aw 
Karcz (Anio%), Stanis%aw Szumiec (Diabe%), Jerzy Andrasz ('mier()”;

x� �data wytworzenia"– dzienna, roczna lub z okre)leniem „oko%o (ok.)”; 
niekiedy oznaczona jako nieznana („N”),

x� �miejsce wytworzenia"– okre)lenie miejscowo)ci powstania materia%u, 
np."Bronowice Ma%e, Kraków, Sowiniec,

x� �data przekazania" – dzienna data przekazania materia%ów do archi-
wum/nagrywania relacji,

x� �o*arodawca"– imi$ i nazwisko o*arodawcy/)wiadka historii,
x� �prawa do dysponowania"– Bronowickie Archiwum Spo%eczne,
x� �s%owa kluczowe: 

–  w przypadku wspomnie+ wyst$puje zawsze ten sam zestaw s%ów klu-
czowych: wspomnienia, relacja, ,ycie codzienne, Bronowice Ma%e, 

–  w przypadku fotogra*i i innych dokumentów"– s%owa kluczowe opi-
suj!ce okres powstania oraz tre)( (tematyk$) materia%ów, np." lata 
30. XX"w., uroczysto)ci, ludzie, )wi$ta, krajobraz, czas wolny, szko%a, 
praca.

Natalia Martini prowadzi równie, zbiorcze statystyki dla archiwum, zwi!-
zane z jego zewn$trznym *nansowaniem. Wska-niki rezultatów projektu, 
z podzia%em na lata (zwi!zane z latami realizacji poszczególnych projektów 
do*nansowanych z Programu FIO), zawieraj! informacje o warto)ciach 
zak%adanych w projekcie oraz o warto)ciach osi!gni$tych w trakcie jego 
realizacji dla nast$puj!cych wska-ników: liczba archiwaliów; liczba o*aro-
dawców; liczba archiwistów spo%ecznych; liczba polubie+ fanpage’a na Fa-
cebooku; liczba ods%on strony WWW; liczba materia%ów archiwalnych na 
dysku i ich liczba udost$pniona na stronie WWW.
Wszystkie opisane powy,ej pomoce informacyjno-ewidencyjne nie s! bez-
po)rednio dost$pne dla u,ytkowników, a s%u,! przede wszystkim zarz!dza-
niu zasobem archiwalnym. 
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U!ytkownicy maj" dost#p do opisu archiwalnego zawartego na stronie in-
ternetowej archiwum.
Opis archiwalny na stronie WWW BAS-u sk$ada si# z nast#puj"cych infor-
macji:

x� �w przypadku wspomnie%:
–  imi# i nazwisko &wiadka historii,
–  data urodzenia &wiadka historii,
–  tytu$ nagrania, zazwyczaj „wspomnienia”,
–  w wi#kszo&ci przypadków opis ten uzupe$niony jest o wspó$czesne 

zdj#cie &wiadka historii (wraz z odnotowaniem autora zdj#cia),
x� �w przypadku pozosta$ych materia$ów (fotogra'i i innych dokumen-

tów):
–  data powstania,
–  autor,
–  opis,
–  o'arodawca
(np.: „Lipiec 1962(r. Dom rodziny Regu$ów przy ul. Na(B$onie 51. Au-
tor: N/N. O'arodawca: Jacek Regu$a”). 

��%�� 6WUXNWXUD�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Struktura zasobu BAS-u zosta$a przedstawiona w g$ównej pomocy informa-
cyjnej stosowanej w archiwum, nazwanej „Inwentarz zasobu”. Zawiera on 
u!ywane przez BAS terminy zwi"zane z hierarchizacj" zasobu archiwalnego 
i ich wyt$umaczenie:

ZASÓB(– ogó$ archiwaliów b#d"cych w posiadaniu Bronowickiego Ar-
chiwum Spo$ecznego
DZIA)(– nadrz#dna jednostka kategoryzacyjna
ZESPÓ)(– grupa archiwaliów w obr#bie dzia$u wyodr#bniona ze wzgl#-
du na rodzaj/temat/osob#
TECZKA( – grupa archiwaliów w obr#bie zespo$u wyodr#bniona ze 
wzgl#du na rodzaj/temat/osob#/czas
DOKUMENT(– najmniejsza jednostka kategoryzacyjna (plik)5.

5 Inwentarz zasobu BAS, Dokument otrzymany w trakcie badania terenowego, n.d., 
Archiwum prywatne MWD.
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W BAS-ie wyró!niono (do tej pory) jeden dzia" nazwany „Kolekcje oso-
biste”, oznaczony rzymsk# cyfr# I.

W ramach tego dzia"u umieszczone zosta"y zespo"y sk"adaj#ce si$ na ar-
chiwum (w chwili badania wprowadzono do inwentarza 23 zespo"y%– po-
zyskane do lutego 2015%r.), których nazwa pochodzi od imienia i nazwiska 
o&arodawcy materia"ów/'wiadka historii. 
Na zespó" sk"adaj# si$ tzw.%teczki%– w liczbie od jednej do trzech. W osob-
nych teczkach umieszczono wspomnienia, fotogra&e i pozosta"e archiwalia 
(nazwane „dokumenty”; patrz te!: za"#cznik nr%1).
Organizacja zasobu archiwalnego ze wzgl$du na o&arodawc$ (czyli prowe-
niencyjnie) zwi#zana by"a z &nansowaniem powstania archiwum przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Spo"ecznej, z potrzeb# prowadzenia dokumenta-
cji projektowej i zdania sprawy z realizacji projektu.
Strona internetowa ma cz$'ciowo odmienn# struktur$, dziel#c materia"y na: 

x� �wspomnienia ( podzia" wg 'wiadków historii, do których do"#czono 
te! pozosta"e materia"y przekazane przez danego o&arodawc$,

x� �archiwalia%– podzielone chronologicznie na dziesi$ciolecia oraz tema-
tycznie (czas wolny, krajobraz, ludzie),

x� �'lady pami$ci% – wa!ne miejsca z historii Bronowic, zaznaczone na 
wspó"czesnej mapie, niektóre z odsy"aczem do materia"ów z BAS6.

��&�� 6SRVyE�V\JQRZDQLD�PDWHULDâyZ

W czasie badania terenowego archiwum nie stosowa"o ju! systemu sygna-
tur, cho) nadawano je w pocz#tkach jego istnienia (do lutego 2015%r.). 
Przyk"adowa sygnatura z inwentarza zasobu: BAS I 19.2.9.
Rozwini$cie sygnatury:

x� �BAS%– skrót nazwy archiwum,
x� �I%– numer dzia"u (kolekcje osobiste),
x� �19%– numer zespo"u (tu: zespó" Krystyny Kordas),
x� �2%– numer teczki,
x� �9%– numer kolejnego dokumentu w teczce. 

6 Por. z ustaleniami T.%Czarnoty: ten!e, Rozwi!zania stosowane w zakresie opraco-
wywania zbiorów archiwów spo"ecznych, [w:] Archiwa spo"eczne w Polsce. Stan obecny 
i perspektywy, red. K.%Zi$tal, Warszawa 2016, s.%37.
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��'�� 6WRVRZDQLH�PDWHULDâyZ�SRPRFQLF]\FK�

BAS stosuje standardy opisu archiwalnego propagowane przez O!rodek 
KARTA, m.in." na szkoleniach dla archiwistów spo#ecznych; uczestniczk$ 
jednego z takich szkole% by#a Natalia Martini. W"roku 2016 archiwum pla-
nowa#o opracowanie zasobu zgodnie ze standardami zawartymi w Otwar-
tym Systemie Archiwizacji O!rodka KARTA. W tym celu BAS z#o&y#o 
wniosek do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa%stwowych w ramach progra-
mu „Wspieranie dzia#a% archiwalnych”. Ponadto N. Martini zapozna#a si' 
równie& z wytycznymi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa%stwowych doty-
cz$cymi opracowania zasobu archiwalnego oraz z praktyk$ innych archi-
wów spo#ecznych.

��(�� 6\VWHP�LQIRUPDF\MQ\

Archiwum wypracowa#o swój w#asny system informacyjny i charaktery-
styczne dla niego pomoce archiwalne, cho( wzorowane s$ one na tradycyj-
nym opracowaniu archiwalnym (termin „inwentarz archiwalny”, podzia# na 
zespo#y wed#ug twórców, podzia# na teczki/jednostki archiwalne). Podstaw$ 
systemu informacyjnego by# (dopóki by# kontynuowany) inwentarz zasobu 
znajduj$cy si' w jednym pliku arkusza kalkulacyjnego, opisuj$cy zasób na 
poziomie dokumentu. Z czasem funkcj' t' zacz'#y przejmowa( programy 
komputerowe s#u&$ce zarz$dzaniu plikami i zawarte w nich metadane.

��)�� 'RGDWNRZH�XZDJL

W BAS-ie mo&na zauwa&y( podzia# zasobu na zespo#y zgodnie z kryterium 
proweniencyjnym, tj."wed#ug o)arodawcy/!wiadka historii, oraz nazwanie 
zespo#u imieniem i nazwiskiem tej osoby, co wynika#o ze spo#ecznego cha-
rakteru projektu (nastawienia „na cz#owieka”). 
Twórczyni archiwum, Natalia Martini, !wiadomie dokszta#ca si' w zakre-
sie archiwistyki, równie& w kwestiach metodyki opracowania zasobu archi-
walnego; uwa&a, &e praktyka archiwów pa%stwowych nie zawsze pasuje do 
rzeczywisto!ci i celów archiwów spo#ecznych, jednak jest dobrym punktem 
wyj!cia do systematyzacji dzia#a% archiwów spo#ecznych.
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����8GRVWċSQLDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
Archiwum ma posta! cyfrow", a zbierane materia#y s" udost$pniane bez-
p#atnie przez stron$ internetow" www.archiwumbronowickie.pl. Udost$p-
nianie materia#ów online jest jednym z g#ównych za#o%e& archiwum i celem 
gromadzenia nagra& i kopii archiwaliów. 

UDOST'PNIANIE NAGRA(
Na stronie internetowej historia mówiona udost$pniana jest w zak#adce 
„Wspomnienia”, w podziale na )wiadków historii. Nagranie opisane jest 
imieniem i nazwiskiem )wiadka (ew. nazwiskiem panie&skim) oraz jego/jej 
dat" urodzenia. W wi$kszo)ci przypadków dost$pna jest równie% wspó#cze-
sna fotogra*a )wiadka historii, wykonana podczas wizyty sk#adanej w celu 
nagrania relacji. Nie ma biogramu )wiadka, daty nagrania, informacji o oso-
bie przeprowadzaj"cej wywiad czy o zawarto)ci nagrania+– tylko w przy-
padku kilku )wiadków dost$pny jest tytu# nagrania (wtedy, gdy nagra& na 
stronie jest wi$cej ni% jedno). W innym wypadku nagranie wyst$puje pod 
tytu#em „Wspomnienia”. D#ugo)! plików zawieraj"cych relacje waha si$ od 
kilku minut do ponad godziny.
Na tej samej podstronie, u do#u, zamieszczone s" kopie archiwaliów przeka-
zanych przez )wiadka historii. 

UDOST'PNIANIE KOPII ARCHIWALIÓW
Kopie archiwaliów s" widoczne na stronie internetowej albo na podstro-
nach wed#ug )wiadków historii (jak wspomniano powy%ej), albo w dziale 
„Archiwalia” w podziale chronologicznym (wed#ug dziesi$cioleci) oraz te-
matycznym. Materia#y prezentowane na stronie WWW maj" )redni" roz-
dzielczo)! (nie mo%na ich powi$kszy! ani skopiowa! przez klikni$cie pra-
wym przyciskiem myszy) i s" opatrzone niewielkim logotypem archiwum 
umieszczonym w rogu. 
Ka%dy materia# wyst$puje wraz z podstawowym opisem archiwalnym, sk#a-
daj"cym si$ z daty powstania, krótkiego opisu zawarto)ci, nazwiska autora 
(w przypadku fotogra*i) oraz o*arodawcy.
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��$�� 6SRVRE\�XGRVWċSQLDQLD�

Online !
Na miejscu 

��%�� .ZHUHQG\�DUFKLZDOQH�

Brak. 

��&�� 2FHQD�GRVWċSQRğFL�L�RJUDQLF]HQLD�Z�GRVWċSLH

Archiwum udost"pnia online znakomit# wi"kszo$% posiadanych materia-
&ów archiwalnych. Budowa strony uniemo'liwia jednak ich kopiowanie (za-
równo w przypadku plików audio, jak i obrazów). 
Strona internetowa zawiera równie' sumaryczny opis projektu wraz z lin-
kiem prezentuj#cym dokument zawieraj#cy parametry digitalizacji materia-
&ów archiwalnych, zalecane przez NDAP, a tak'e scenariusz wywiadu i sek-
cj" „Media o projekcie” oraz dzia& aktualno$ci informuj#cy m.in.(o nowych 
projektach realizowanych przez archiwum, nowych archiwaliach pojawia-
j#cych si" na stronie WWW czy spotkaniach organizowanych przez BAS.

��'�� /LF]ED�Xī\WNRZQLNyZ�

Bardzo trudna do okre$lenia z powodu udost"pniania archiwaliów online; 
w grudniu 2015(r. strona przekroczy&a 33 tys. wy$wietle). 

��(�� 5RG]DMH�Xī\WNRZQLNyZ�

G&ównymi u'ytkownikami, do których adresowane jest archiwum, s# osoby 
zwi#zane z Bronowicami Ma&ymi, zw&aszcza ich aktualni mieszka)cy. 
Do u'ytkowników nale'# te' m.in.( pracownicy naukowi oraz studenci 
(w tym: studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, przygo-
towuj#cy prezentacje na zaj"cia i referaty na konferencje).

��)�� 6SRVyE�UHMHVWURZDQLD�XGRVWċSQLHĕ

Rejestracja liczby wej$% na stron" internetow# BAS.
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����3UREOHP\�
Podstawowym problemem w codziennym funkcjonowaniu BAS-u s! kwe-
stie "nansowe. Mimo #e archiwum ma charakter cyfrowy i jego utrzymanie 
nie generuje du#ych sum, to za utrzymanie strony internetowej trzeba za-
p$aci% kilkaset z$otych rocznie; rachunek pokrywa prywatny sponsor. 
Kolejnym k$opotem jest brak siedziby archiwum, wynikaj!cy z braku siedzi-
by Towarzystwa Przyjació$ Bronowic. Taka sytuacja uniemo#liwia spotyka-
nie si& z o"arodawcami i digitalizowanie materia$ów na miejscu. Twórczyni 
archiwum uwa#a, #e dla BAS-u pomocne by$oby nawi!zanie wspó$pra-
cy z jak!' instytucj! posiadaj!c! profesjonaln! pracowni& digitalizacji( – 
np.(z archiwum pa)stwowym, muzeum lub bibliotek!.

����3ODQ\�QD�SU]\V]âRğý
W planach archiwum jest dalsza wspó$praca z O'rodkiem KARTA, równie# 
w kwestii opracowania zasobu archiwalnego przy pomocy Otwartego Syste-
mu Archiwizacji: opracowanie zasobu w$a'ciwie na nowo, z zastosowaniem 
mi&dzynarodowych standardów opisu archiwalnego; przygotowanie elek-
tronicznego inwentarza archiwalnego; a tak#e modernizacja strony interne-
towej archiwum.
W czasie badania terenowego (marzec 2016(r.) archiwum planowa$o rów-
nie# spo$eczne opracowanie zasobu archiwalnego, które odby$o si& w ra-
mach spotka) pt. „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!” w czerwcu i lipcu 
2016(r. (patrz: sekcja 7B), a tak#e zorganizowanie plenerowej wystawy foto-
gra"i ze swojego zasobu, która dosz$a do skutku we wrze'niu 2016(r. (patrz: 
sekcja 7A). 

��$�� �3RVWċSRZDQLH�]�PDWHULDâDPL�DUFKLZDOQ\PL��
Z�SU]\SDGNX�OLNZLGDFML

Towarzystwo Przyjació$ Bronowic ostatecznie nie zadecydowa$o o tym, co 
stanie si& z materia$ami przechowywanymi przez Bronowickie Archiwum 
Spo$eczne. Jednym z pomys$ów jest wspó$praca z Muzeum Historycznym 
Miasta Krakowa.



5R]G]LDâ�9��%URQRZLFNLH�$UFKLZXP�6SRâHF]QH

215

����0LHMVFH�Z�UXFKX�DUFKLZLVW\NL�VSRâHF]QHM
Od pocz!tku swojego istnienia BAS aktywnie wspó"pracuje z O#rodkiem 
KARTA. Obecnie Towarzystwo Przyjació" Bronowic jest cz"onkiem Sieci 
Archiwów Spo"ecznych tworzonej przez KART$ oraz sygnatariuszem Kar-
ty Zasad Archiwów Spo"ecznych, a twórczyni archiwum, Natalia Martini, 
uczestniczy"a m.in.%w pracach nad de&nicj! archiwum spo"ecznego, wspo-
mnian! Kart! Zasad oraz wspó"prac! archiwów spo"ecznych z pa'stwem; 
uwa(a si) równie(, z ramienia BAS-u, za wspó"twórczyni) sieci archiwów 
spo"ecznych. 
W pocz!tkach istnienia archiwum O#rodek KARTA zapewnia" wsparcie 
merytoryczne, m.in.% organizuj!c szkolenia dla archiwistów spo"ecznych 
pracuj!cych w ramach BAS-u. Przedstawiciele archiwum wzi)li równie( 
udzia" w szkoleniu zorganizowanym przez O#rodek KARTA w listopadzie 
2014%r. w ramach programu „Stabilizacja archiwistyki spo"ecznej w Polsce”.
W planach archiwum jest wykorzystywanie do opracowania narz)dzia za-
pewnionego przez KART$%– Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA).

����2FHQD�]QDF]HQLD�SURMHNWX
��$�� :DUWRğý�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Na materia"y zbierane przez Bronowickie Archiwum Spo"eczne sk"adaj! 
si) nagrania historii mówionej dotycz!cej (ycia codziennego w dawnych 
Bronowicach Ma"ych (wywo"ywane i kolekcjonowane w oryginale) oraz 
kopie materia"ów archiwalnych posiadanych przez mieszka'ców Bronowic, 
zw"aszcza fotogra&i. Oba typy *róde" zdaj! si) mie+ du(! warto#+ dla histo-
rii lokalnej oraz historii codzienno#ci; mog! by+ te( interesuj!ce z punktu 
widzenia etnologii i antropologii, zawieraj! bowiem informacje m.in.%do-
tycz!ce #wi!t i uroczysto#ci, tradycji oraz ludowych przy#piewek i wierszy. 
Materia"y posiadane przez archiwum zawieraj! równie( istotne informacje 
zwi!zane z topogra&! miasta Krakowa oraz jej zmianami w XX%w. Zasób 
BAS-u ma tak(e du(y potencja" edukacyjny, np.%w kwestii wychowywania 
dzieci i m"odzie(y w duchu tzw.%lokalnego patriotyzmu.
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��%�� :Sâ\Z�QD�ORNDOQĆ�VSRâHF]QRğý�

Istotn! cech! archiwum spo"ecznego jest jego zakorzenienie w spo"eczno#ci 
lokalnej$– z jednej strony czerpanie z niej, przede wszystkim pozyskiwanie 
wolontariuszy i pomys"ów do dzia"ania, z drugiej strony$– odwdzi%czanie 
si% w postaci pozytywnej energii oraz ogniska, wokó" którego zawi!zuj! si% 
lokalne inicjatywy. Warto zaznaczy&, 'e archiwum swe dzia"ania koncen-
truje zw"aszcza na seniorach, w mniejszym stopniu na m"odzie'y szkolnej. 
Przez kilka lat dzia"alno#ci zd!'y"o zakorzeni& si% w lokalnej spo"eczno#ci 
i jej krajobrazie, o czym #wiadczy m.in.$pozytywny odd(wi%k zwi!zany z ak-
cj! spo"ecznego opisywania archiwaliów przez seniorów w trakcie cyklicz-
nych spotka) (spotkania pt. „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”).

��&�� 0RīOLZ\�ZSâ\Z�QD�ZL]HUXQHN�DUFKLZyZ�Z�VSRâHF]HĕVWZLH�

Warto wspomnie& o du'ej warto#ci dzia"a) promocyjnych podejmowanych 
przez archiwum, m.in.$ spójna identy*kacja wizualna, pr%'na dzia"alno#& 
w mediach spo"eczno#ciowych, obecno#& w mediach tradycyjnych o zasi%-
gu lokalnym i ogólnopolskim. S!dz%, 'e tego typu dzia"ania, jak równie' 
akceptacja ze strony lokalnej spo"eczno#ci (patrz: sekcja 18B$– Wp"yw na 
lokaln! spo"eczno#&) pozytywnie wp"ywaj! na szerzej rozumiany wizeru-
nek archiwów, cho& identy*kowanie tej jednej inicjatywy z innymi typa-
mi archiwów historycznych, zw"aszcza w lokalnej spo"eczno#ci, mo'e by& 
ograniczone. BAS swoimi dzia"aniami, wspó"prac! z O#rodkiem KARTA, 
szkoleniami dla archiwistów spo"ecznych oraz samym faktem posiadania 
w nazwie terminu „archiwum spo"eczne” promuje równie' ide% spo"ecznej 
archiwistyki.

��'�� 6WDELOQRğý�SURMHNWX�

W moim odczuciu projekt odznacza si% do#& du'! stabilno#ci!. 
Archiwum od pocz!tku swego istnienia koordynowane jest przez t% sam! 
osob%$ – Natali% Martini; w niewielkim stopniu nara'one jest obecnie na 
cz%ste zmiany osobowe, które mog"yby zachwia& stabilno#ci! projektu. Pew-
ne niebezpiecze)stwo stanowi jednak sytuacja, w której obecna koordyna-
torka nagle nie mog"aby zajmowa& si% archiwum.
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BAS regularnie otrzymuje dotacje od Ministerstwa Pracy i Polityki Spo!ecz-
nej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioski sk!a-
dane s" w ka#dym$roku na nowo, a archiwum nie ma #adnej gwarancji, #e 
otrzyma do%nansowanie, jednak dotychczasowe dzia!ania i do&wiadczenie 
w tworzeniu dokumentacji projektowej zwi'kszaj" jego szanse na %nanso-
wanie (archiwum otrzyma!o dotacje w latach 2014, 2015 i 2016). 
Projekt wydaje si' stabilny równie# dlatego, #e archiwum zbiera wy!"cznie 
materia!y cyfrowe. W zwi"zku z tym w razie braku %nansowania i czasowe-
go „zamro#enia” projektu przechowywanie archiwum generuje mniej kosz-
tów i problemów ni# w przypadku %zycznych materia!ów. 
Ocen' stabilno&ci projektu zmniejsza fakt, #e Towarzystwo Przyjació! Bro-
nowic do tej pory nie zadecydowa!o o losach archiwum w przypadku za-
przestania dzia!ania. 

��(�� ,QQH

W ramach projektu Bronowickie Archiwum Spo!eczne opracowano metody 
prowadzenia cyfrowego archiwum spo!ecznego, które zosta!y wykorzystane 
równie# w projekcie Stowarzyszenia Instytut Strumi!!y$– Micha!owickie Ar-
chiwum Spo!eczne$– tak#e prowadzonego przez N. Martini.

=DâĆF]QLNL

6SLV�]DâĆF]QLNyZ

1.  Fragment inwentarza zasobu Bronowickiego Archiwum Spo!ecznego 
z widocznymi stosowanymi de%nicjami i struktur"; Inwentarz zasobu 
BAS, Dokument otrzymany w trakcie badania terenowego, n.d., Archi-
wum prywatne MWD.

2.  Fragment inwentarza zasobu Bronowickiego Archiwum Spo!eczne-
go z widocznym opisem na poziomie dokumentu$ – plik audio, wspo-
mnienia Józefa Noworyty, sygn. BAS I 2.1.1.; Inwentarz zasobu BAS, 
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Dokument otrzymany w trakcie badania terenowego, n.d., Archiwum 
prywatne MWD.

3.  Fragment inwentarza zasobu Bronowickiego Archiwum Spo!ecznego 
z widocznym opisem na poziomie dokumentu"– fotogra#a przekazana 
przez Mari$ Rydlow%, sygn. BAS I 4.2.8; Inwentarz zasobu BAS, Doku-
ment otrzymany w trakcie badania terenowego, n.d., Archiwum prywat-
ne MWD.
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Archiwum Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego
Przemy!l

�%�� 6NUyFRQ\�RSLV�SURMHNWX�

Po"udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy!lu to stowarzyszenie 
powsta"e na kanwie Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego 
Oddzia" w Przemy!lu. Instytut jest centrum informacyjnym prowadz#cym 
bibliotek$ naukow#, której zbiory dotycz# g"ównie tematyki ukrainoznaw-
czej. Pozosta"ymi polami dzia"alno!ci PWIN jest praca badawcza oraz wy-
dawnicza. Efektem tej ostatniej s# zw"aszcza wydawnictwa edycji %ród"o-
wych, m.in.& seria „Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów”, jak równie' 
seria zbiorów studiów pt. „Polska&– Ukraina. 1000 lat s#siedztwa”; Instytut 
wydaje tak'e przek"ady z i na j$zyk ukrai(ski oraz hebrajski, a tak'e pu-
blikacje dotycz#ce dziejów i kultury grup historycznie zwi#zanych z Pol-
sk# oraz mniejszo!ci narodowych, zw"aszcza )ydów. Instytut cz$sto orga-
nizuje równie' konferencje i sympozja naukowe oraz ró'norodne projekty 



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

228

edukacyjne dla m!odzie"y szkolnej i akademickiej, a tak"e s!u"y pomoc# 
osobom zajmuj#cym si$ badaniami Ukrainy oraz na Ukrainie. 
Archiwalia posiadane przez PWIN to dokumentacja w!asna organizacji 
oraz materia!y przej$te po PTH, a tak"e darowizny dotycz#ce tematyki, któ-
r# zajmuje si$ Instytut, w tym spu%cizny osób prywatnych.

�&�� ,QIRUPDWRU]\

Bogumi!a Kowal& – archiwistka PWIN od 2010& r., pe!ni#ca równie" inne 
funkcje (wywiad dotycz#cy zw!aszcza kwestii archiwistycznych i uczestni-
czenie w obserwacji);
dr Stanis!aw St$pie'& – dyrektor i za!o"yciel PWIN (wywiad dotycz#cy 
zw!aszcza pocz#tków Instytutu, planów, wspó!pracy z innymi instytucjami, 
sieci wspó!pracowników). 

�'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�LQIRUPDFML�

Data i miejsce wywiadu 11.04.2017&r.&– z B.&Kowal
 12.04.2017&r.&– z S.&St$pniem
  siedziba PWIN, Przemy%l, ul. Grodz-

ka 3
Data i miejsce obserwacji 10(12.04.2017&r.
  siedziba PWIN, Przemy%l, ul. Grodz-

ka 3 
Data i miejsce zapoznania si$  
z dokumentami zastanymi

jw.&– pomoce archiwalne, biuletyny 
wydawane przez PWIN, publikacja 
na 10-lecie PWIN, wykazy akt
w kwietniu i maju 2017&r.&– doku-
menty uzyskane od Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego, strona 
WWW PWIN

  

�(�� 8ZDJL�

Raport uzyska! akceptacj$ informatorów w lipcu 2017&r.
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Raport opublikowano w Repozytorium UMK 17.07.2017!r.1

W czasie wizyty siedziba PWIN przechodzi"a remont i jej cz#$% by"a za-
mkni#ta dla osób z zewn&trz; do cz#$ci zamkni#tej nale'a"a m.in.!pracownia 
naukowa, niedost#pna w tym okresie dla u'ytkowników. 
W trakcie wizyty w archiwum zapozna"am si# ze sprawozdaniami i innymi 
publikacjami dotycz&cymi archiwum wydawanymi w biuletynach PWIN, 
z!ksi&'k& H. Lewkowicza dotycz&c& dziesi#ciolecia PWIN, z!wykazami akt 
stosowanymi obecnie i w przesz"o$ci w archiwum bie'&cym PWIN oraz 
z pomocami archiwalnymi w wersji elektronicznej. 
Wyst&pi"am do Narodowego Instytutu Audiowizualnego w trybie dost#pu 
do informacji publicznej o wnioski oraz sprawozdania z wykonania gran-
tów, z"o'one przez PWIN w ramach programu „Archiwistyka Spo"eczna”.
Wyst&pi"am te' do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa(stwowych w trybie 
dost#pu do informacji publicznej o wnioski z"o'one przez PWIN w ramach 
konkursów „Wspieranie dzia"a( archiwalnych 2016!– priorytet digitaliza-
cja” oraz „Wspieranie dzia"a( archiwalnych 2016. II cz#$%”.
 
���3URÀO�SURMHNWX�
�$�� 1D]ZD�MHGQRVWNL�SURZDG]ĆFHM�DUFKLZXP

Po"udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy$lu.

�%�� 7HPDW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Zasób archiwalny PWIN sk"ada si# z akt w"asnych organizacji, spadku po 
Stacji Naukowej PTH (g"ównie materia"y badawcze osób zwi&zanych z PTH) 
oraz darowizn. Tematyka tych ostatnich oscyluje wokó" dziejów II!wojny 
$wiatowej w Przemy$lu i Galicji Wschodniej, historii duchowie(stwa grec-
kokatolickiego, historii regionalnej i historii pogranicza polsko-ukrai(skie-
go oraz historii sojuszu polsko-ukrai(skiego z!roku 1920.

1 M. Wi$niewska-Drewniak, Po!udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy-
"lu#– raport z badania terenowego, 2017, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4431 
[dost#p: 07.10.2017].
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PWIN dzia!a w Przemy"lu, mie"cie o bogatej historii i specy#cznym po!o-
$eniu na pograniczu polsko-ukrai%skim, w miejscu spotka% ró$nych j&zy-
ków, religii i wielu kultur, m.in.'polskiej, ukrai%skiej i $ydowskiej, w miejscu 
przenikania si& tradycji Wschodu i Zachodu. W zwi(zku z tym tradycja ba-
dania przesz!o"ci tego regionu ma w Przemy"lu istotne znaczenie i d!ug( 
ju$ histori&. 
Instytut wspó!pracuje nie tylko z badaczami z Polski, ale te$ z wieloma na-
ukowcami z Ukrainy, którzy równie$ zajmuj( si& poznaniem wspólnych 
dziejów obecnego pogranicza, od'wieków przecie$ historia Polski i Ukrainy 
nieustannie si& przeplata. Nie bez znaczenia jest równie$ historia kon)iktów 
narodowych i kulturowych w tym regionie' – Instytut dzia!a z sukcesami 
w mie"cie wci($ postrzeganym jako miejsce cz&stych, codziennych sporów 
na linii Polacy*Ukrai%cy. Barwne dzieje wielokulturowego Przemy"la oraz 
najbli$szego regionu mog( zainteresowa+ nie tylko historyka, ale równie$ 
socjologa, etnologa czy j&zykoznawc&. Jednocze"nie Przemy"l nigdy nie by! 
istotnym centrum naukowym czy akademickim. 

�'�� 'DWD�SRZVWDQLD

1990

���3RF]ĆWNL
W 1957'r. zacz&!a dzia!a+ w Przemy"lu, powo!ana z inicjatywy prof. Stani-
s!awa Herbsta Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (for-
malnie utworzona w 1955'r.), która wiele lat by!a jedyn( placówk( naukow( 
w mie"cie. Prze!om lat 1989/1990 zmieni! jednak wiele. Okres transformacji 
ustrojowej dotkliwie odczu!y m.in.' instytucje kultury #nansowane wcze"-
niej centralnie, tak jak przemyska Stacja PTH. Pracownicy Stacji otrzymali 
wypowiedzenia umów o prac&, a los jej maj(tku, w tym ksi&gozbioru i do-
kumentacji, by! niepewny. 
Minimalne #nansowanie pozostawione Stacji i jeden etat nie gwarantowa-
!y ci(g!o"ci prowadzenia dzia!alno"ci naukowej. Z inicjatyw( powo!ania 
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nowego tworu naukowego wyszed! pracownik Stacji, Stanis!aw St"pie#, 
obecny dyrektor PWIN. Grupa osób zaanga$owanych w to przedsi"wzi"cie 
powsta!a m.in.%na bazie Komitetu Obywatelskiego „Solidarno&'” (w którym 
S.%St"pie# by! przewodnicz(cym Komisji ds. Mniejszo&ci Narodowych Wo-
jewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarno&'” w Przemy&lu); grupa 
ta sk!ada!a si" z by!ych pracowników Stacji, historyków zaanga$owanych 
w badania dotycz(ce historii regionalnej i historii pogranicza, a tak$e przed-
stawicieli miejscowego &rodowiska ukrai#skiego, uczestnicz(cych równie$ 
w dzia!aniach Komitetu Obywatelskiego. Inspiracj( do powstania Insty-
tutu by!a istniej(ca w&ród przemyskich naukowców i dzia!aczy spo!ecz-
nych &wiadomo&' ogromnej dysproporcji w badaniach ukrainoznawczych 
w okresie PRL-u. Zarówno czynniki pa#stwowo-partyjne, jak i podleg!a im 
cenzura usi!owa!y polsko-ukrai#skie dziedzictwo kulturowe, a tak$e wk!ad 
spo!eczno&ci ukrai#skiej w dzieje Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przy-
s!oni' „odwiecznym braterstwem z narodem rosyjskim” oraz bratnim so-
juszem polsko-radzieckim. Wytworzy!a si" wi"c sytuacja, $e do roku 1989 
Polacy mieli minimaln( wiedz" o historii i kulturze Ukrainy. Twórcy Insty-
tutu stawiali sobie za cel zmian" istniej(cej sytuacji. Po!udniowo-Wschodni 
Instytut Naukowy w Przemy&lu by! pierwsz( w Polsce powsta!( spo!ecznie 
instytucj( naukow(, która podj"!a solidne i obiektywne badania naszego 
s(siada. Twórcy Instytutu pragn"li tak$e nawi(za' (równie$ nazw() do nie-
zrealizowanej inicjatywy prof. Uniwersytetu Lwowskiego Franciszka Bujaka 
(zwi(zanego wówczas tak$e z przemyskim &rodowiskiem historycznym), 
utworzenia przy Uniwersytecie Lwowskim Instytutu Po!udniowo-Wschod-
niego, a z drugiej strony kontynuowa' badania i dzia!alno&' wydawnicz( 
utworzonego w Warszawie w 1930%r. przez Ministerstwo Wyzna# Religij-
nych i O&wiecenia Publicznego pa#stwowego Ukrai#skiego Instytutu Na-
ukowego. 
Nie powiod!a si" próba uzyskania )nansowania placówki przez Urz(d Wo-
jewódzki w Przemy&lu, w zwi(zku z tym zdecydowano si" na wykorzystanie 
szansy dawanej przez now( w tamtym czasie Ustaw" o stowarzyszeniach 
i w lutym 1990%r. powo!ano stowarzyszenie o nazwie „Po!udniowo-Wschod-
ni Instytut Naukowy”. Stworzenie stowarzyszenia w miejsce niedo)-
nansowanej i zale$nej od Warszawy Stacji PTH dawa!o wi"cej swobody 
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w dzia!alno"ci badawczej, mimo i# odcina!o placówk$ od regularnych (cho% 
niskich) nak!adów &nansowych. 
Jedn' z idei tworzenia tego typu placówki w Przemy"lu by!o wykorzystanie 
potencja!u pogranicza( – równie# blisko"ci ukrai)skich o"rodków badaw-
czych, bibliotek i archiwów (m.in.(we Lwowie) oraz do"wiadczenia przemy-
skich historyków, w tym S.(St$pnia, w ich eksplorowaniu. W tym okresie, 
gdy Ukraina dopiero wybija!a si$ na niepodleg!o"%, badania ukrainoznaw-
cze nie by!y popularnym kierunkiem docieka), a osoby tworz'ce now' pla-
cówk$ naukow' mog!y pochwali% si$ w tym temacie pewnym dorobkiem 
i do"wiadczeniem; nie bez znaczenia by!a równie# znajomo"% j$zyka ukra-
i)skiego. Instytut sta! si$ dzi$ki temu równie# o"rodkiem informacji na te-
mat wyjazdów badawczych na Ukrain$ oraz na temat ukrai)skich archiwów 
i bibliotek(– tak' rol$ odgrywa do dzi". 
W nied!ugim czasie od powstania Instytutu jego dzia!ania zauwa#y! pocho-
dz'cy z Przemy"la Zbigniew Brzezi)ski, od którego z kolei o tej inicjatywie 
dowiedzia! si$ Jan Nowak Jeziora)ski(– obaj przez lata j' wspierali. W po-
cz'tkowych latach istnienia Instytut uzyska! wsparcie &nansowe od Funda-
cji Batorego, dzi$ki czemu móg! prowadzi% dzia!alno"% wydawnicz', która 
okaza!a si$ wtedy du#ym sukcesem &nansowym, pozwalaj'cym m.in.(prze-
nie"% si$ do obecnej siedziby PWIN przy ul. Grodzkiej. G!ód bada) ukra-
inoznawczych i literatury naukowej w tej tematyce, obserwowany na po-
cz'tku lat 90., w pó*niejszym czasie ucich! i Instytut nigdy nie powtórzy! 
sukcesu wydawniczego z tamtego okresu.
Od pocz'tku istnienia PWIN gromadzi! ksi$gozbiór zwi'zany g!ównie z ba-
daniami ukrainoznawczymi; obecnie liczny, wieloj$zyczny zbiór sk!adaj'cy 
si$ z(pozycji ksi'#kowych i czasopism wydawanych w Polsce i za granic' 
(nie tylko na Ukrainie) s!u#y pomoc' wielu badaczom zainteresowanym 
podobn' tematyk'. 
Jako (nieformalny) sukcesor dzia!a) przemyskiej Stacji PTH, PWIN pozosta! 
w posiadaniu dokumentacji wytworzonej uprzednio przez Stacj$, na któr' 
sk!ada!y si$ przede wszystkim materia!y dotycz'ce jej codziennej dzia!alno-
"ci (przekazane potem do Archiwum Pa)stwowego w Przemy"lu), ale tak#e 
spu"cizny historyków wspó!pracuj'cych ze Stacj' oraz kolekcja materia!ów 
dotycz'cych II wojny "wiatowej, przekazywanych przez ró#nych darczy)ców. 
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Z czasem o!arodawcy przynosili kolejne materia"y do PWIN, cho# sam In-
stytut nigdy nie prowadzi" zorganizowanej dzia"alno$ci dokumentacyjnej, 
polegaj%cej na wywo"ywaniu &róde" lub zach'caniu potencjalnych darczy(-
ców do przekazywania materia"ów do zasobu archiwum PWIN.

���&HOH�LVWQLHQLD

G"ównym celem istnienia PWIN jest dzia"alno$# badawcza, skoncentrowa-
na zw"aszcza na problematyce ukrainoznawczej oraz regionalnej. Do)g"ów-
nych tematów badawczych nale*%: dzieje Ukrainy, stosunki polsko-ukra-
i(skie na przestrzeni)wieków, wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza, 
mniejszo$ci narodowe i wyznaniowe w Polsce i na Ukrainie (w tym: dzieje 
mniejszo$ci polskiej na Ukrainie), zwi%zki Polaków z Ukrai(cami i innymi 
narodami Europy +rodkowej i Wschodniej, przesz"o$# i tera&niejszo$ci Ko-
$cio"a greckokatolickiego w Polsce i Ko$cio"a rzymskokatolickiego na Ukra-
inie. Wa*nym elementem tego typu dzia"alno$ci s% kwerendy w polskich 
i ukrai(skich archiwach oraz wykonywanie kopii odnalezionych tam, istot-
nych z perspektywy tego typu bada( dokumentów, które nast'pnie mog% 
by# udost'pniane w PWIN. 
Do kolejnych celów istnienia Instytutu, podporz%dkowanych planom ba-
dawczym, nale*%: 

x� �prowadzenie biblioteki ukrainoznawczej i archiwum,
x� �dzia"alno$# wydawnicza,
x� �organizacja konferencji i seminariów naukowych,
x� �dzia"alno$# edukacyjna i popularyzowanie nauki. 

Instytut podejmuje swoje dzia"ania zgodnie z !lozo!%, wedle której pod-
staw% dobrych stosunków s%siedzkich mi'dzy Polsk% a Ukrain% jest wie-
dza)– równie* wiedza dotycz%ca wspólnej przesz"o$ci, a PWIN, w szerszej 
perspektywie, ma pracowa# na rzecz rozwoju i upowszechniania zasad to-
lerancji i wspó"pracy mi'dzy narodami oraz spo"eczno$ciami etnicznymi 
i kulturowymi. 
PWIN jest swojego rodzaju centrum informacji naukowej (ze wzgl'du na 
unikaln% bibliotek', w"asny zasób archiwalny, a tak*e kopie materia"ów 
z innych archiwów historycznych), ale równie* miejscem nieformalnej 
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wymiany informacji mi!dzy osobami zajmuj"cymi si! badaniami ukra-
inoznawczymi lub regionalnymi, które np.#chc" przeprowadza$ kwerendy 
w archiwach ukrai%skich, a pracownikami lub wspó&pracownikami Instytu-
tu#– do'wiadczonymi w tego typu wyjazdach badawczych i s&u("cymi rad" 
i pomoc". Instytut po'redniczy równie( w kontaktach mi!dzy ukrai%skimi 
instytucjami naukowymi a badaczami z Polski czy Europy Zachodniej.

���6LHG]LED
Siedziba PWIN znajduje si! w Przemy'lu, przy ul. Grodzkiej 3, na parterze 
kamienicy przylegaj"cej do Rynku Starego Miasta. Lokal ten, o &"cznej po-
wierzchni ponad 188 m2, jest dzier(awiony od Gminy Miasta Przemy'l. 
W'ród pomieszcze% biura PWIN znajduj" si!: przedsionek, miejsce pracy 
obs&ugi ksi!gowej i administracyjnej Instytutu (R. )amasz); pokój dyrektora 
Instytutu, S.#St!pnia; g&ówne pomieszczenie, zajmowane przez biurka, kom-
putery i cz!'$ ksi!gozbioru, miejsce codziennej pracy pracowników; biblio-
teka wraz z pracowni" naukow" (w czasie badania zamkni!ta dla u(ytkow-
ników z powodu remontu); magazyn archiwalny z przej'ciem do &azienki. 
Warunki w tym lokalu, który wymaga remontu (trwaj"cego zreszt" w trak-
cie badania terenowego) i jest cz!'ciowo tylko ogrzewanay (ze wzgl!du na 
redukcj! kosztów) s" trudne#– zarówno je'li chodzi o prac!, jak i przecho-
wywanie zbiorów bibliotecznych i zasobu archiwalnego.
 
���&KDUDNWHU\VW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Archiwum PWIN jest cz!'ci" Biblioteki PWIN, nie zosta&o organizacyjnie 
wydzielone.
W sk&ad zasobu archiwalnego PWIN wchodz" nast!puj"ce elementy:

x� �akta w&asne PWIN#– archiwum bie("ce Instytutu;
x� �akta odziedziczone po PTH (nieopracowane), w tym:

–  materia&y Franciszka Persowskiego,
–  materia&y Augusta Fenczaka,
–  materia&y Stanis&awa St!pnia,

x� �darowizny, tj.:
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Zbiór materia!ów dotycz"cych II wojny #wiatowej w Przemy#lu i Galicji 
Wschodniej/kolekcja „Dwie okupacje (1939$1941 i 1941$1944). %ycie 
codzienne na pograniczu”
Kolekcjonowanie materia!ów archiwalnych dotycz"cych II wojny #wiato-
wej w Przemy#lu i Galicji Wschodniej zosta!o zapocz"tkowane w latach 80. 
przez Stacj$ Naukow" PTH Oddzia! w Przemy#lu. Obecnie oko!o 10% ko-
lekcji stanowi" materia!y zebrane przez PTH, reszta zosta!a zgromadzona 
przez PWIN. W#ród o%arodawców s" m.in.&W!adys!aw Fo!ta, Stanis!aw St$-
pie', Mieczys!aw Nyczek, Frank Grelka, Aleksander Kola'czuk.
Kolekcja zawiera materia!y dotycz"ce (ycia (g!ównie ludno#ci cywilnej) na 
terenach dawnej Galicji w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w latach 
1939)1944. S" to zarówno orygina!y, jak i kserokopie oraz wydruki kompu-
terowe. Wi$kszo#* z nich napisana zosta!a w j$zyku polskim i niemieckim, 
cz$#* równie( w j$zyku ukrai'skim i rosyjskim.
W sk!ad zbioru wchodz" m.in.: zarz"dzenia Generalnego Gubernatorstwa; 
materia!y dotycz"ce szkolnictwa okresu wojny (kroniki szkó! wiejskich, 
wspomnienia nauczycieli, wyci"gi z protoko!ów maturalnych, korespon-
dencja dotycz"ca tajnego nauczania w Polsce); materia!y dotycz"ce Armii 
Krajowej (wspomnienia, meldunki i rozkazy& – Oddzia! OP „Po!udnie” 
dzia!aj"cy na Podkarpaciu, rozkazy demobilizacji i rozwi"zania oddzia-
!ów); materia!y dotycz"ce stosunków polsko-ukrai'skich; materia!y doty-
cz"ce lwowskiej gminy (ydowskiej i pogromów +ydów; materia!y dotycz"-
ce je'ców przetrzymywanych w Nehrybce i Pikulicach; mapy; fotogra%e 
ukazuj"ce (ycie codzienne okresu wojny; protoko!y przes!ucha' #wiadków 
zbrodni w Grochowcach i dokumentacja przedmiotów odnalezionych tam 
w 2002& r.; fotogra%e ukazuj"ce nagrobki wojskowych poleg!ych w okre-
sie II&wojny #wiatowej; czasopisma oraz kalendarze ukrai'skie wydawane 
w okresie II&wojny #wiatowej.
Na zbiór sk!ada si$ 70 jednostek archiwalnych, podzielonych na serie i pod-
serie (patrz: sekcja 13B&– Struktura zasobu archiwalnego). 
Ca!a kolekcja w&roku 2013 zosta!a opracowana i zdigitalizowana, a nast$p-
nie umieszczona online, na stronie internetowej PWIN, wraz z inwenta-
rzem archiwalnym, jako efekt do%nansowania uzyskanego z Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego w ramach programu „Archiwistyka Spo!eczna” 
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(projekt pn. „Dwie okupacje (1939!1941 i 1941!1944). "ycie codzienne na 
pograniczu”). 

Materia!y rodziny Podlaszeckich
Jest to dokumentacja nale#$ca do dwóch ostatnich duchownych greckoka-
tolickich z miejscowo%ci Kobylnica Wo&oska, Jana i Konstantego Podlaszec-
kich (odpowiednio: ojca i syna). Zakres chronologiczny zespo&u rozpoczyna 
si' w po&owie XIX(w., a ko)czy w(roku 1941, natomiast zakres terytorialny 
obejmuje greckokatolick$ diecezj' przemysk$. 
W 1946(r. Konstanty Podlaszecki wraz z rodzin$ i para*anami zosta& de-
portowany do ZSRR, pozostawiaj$c w cerkwi w Kobylnicy Wo&oskiej swoje 
archiwum (zawieraj$ce równie# materia&y jego ojca, Jana), maj$ce charak-
ter zarówno osobisty, jak i administracyjny. Zespó& odzwierciedla bowiem 
równie# funkcje urz'dnicze pe&nione w tym okresie przez duchownych 
greckokatolickich(– nie tylko w Kobylnicy Wo&oskiej, ale równie# w innych 
para*ach, w których pos&ug' sprawowa& Konstanty Podlaszecki. W zespole 
znalaz&y si' równie# materia&y nale#$ce do dzieci Konstantego Podlaszec-
kiego: Romana i Natalii. 
Wszystkie te archiwalia tra*&y do PWIN w 2012(r., za zgod$ ówczesnego 
proboszcza para*i rzymskokatolickiej rezyduj$cej w niegdysiejszej cerkwi 
%w. Dymitra w Kobylnicy Wo&oskiej, przy wsparciu Stanis&awa Barana( – 
wspó&pracuj$cego z Instytutem regionalisty. By&y one w bardzo z&ym stanie 
po wieloletnim przechowywaniu na strychu cerkwi. 
Wi'kszo%+ materia&ów w zespole to korespondencja cz&onków rodziny Pod-
laszeckich, dotycz$ca spraw osobistych i urz'dowych. Wa#n$ cz'%ci$ zespo-
&u s$ równie# akta administracyjno-gospodarcze zwi$zane z prowadzeniem 
para*i, pisma dotycz$ce wizytacji, rachunki cerkiewne. W zespole zachowa-
&y si' tak#e m.in.: materia&y dotycz$ce spraw s$dowych cz&onków rodziny 
Podlaszeckich i para*an z Kobylnicy Wo&oskiej; listy wysy&ane do mieszka)-
ców Kobylnicy Wo&oskiej przez ich krewnych przebywaj$cych na emigracji 
zarobkowej za granic$; zawiadomienia ze szpitala w Lubaczowie dotycz$ce 
zgonów pacjentów pochodz$cych z Kobylnicy Wo&oskiej; po%wiadczenie 
szczepienia Romana Podlaszeckiego przeciwko ospie z 1931(r.; tablice gene-
alogiczne para*an z Kobylnicy Wo&oskiej sporz$dzone przez Konstantego 
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Podlaszeckiego; wizytówki, ulotki, reklamy oraz cenniki z I po!. XX"wie-
ku; wykaz norm pracy obowi#zuj#cych w ko!chozie im. Tarasa Szewczenki 
w Kobylnicy Wo!oskiej z 1941"r. Do"zespo!u w!#czono równie$ niewielk# 
biblioteczk% zachowan# razem z dokumentacj#; w jej sk!ad wchodz# biblie 
i katechizmy, pisma teologiczne, poradniki i broszury informacyjne, a tak$e 
literatura pi%kna oraz dotycz#ca muzyki i &lozo&i.
Archiwalia napisane s# przede wszystkim w j%zykach ukrai'skim, polskim 
i niemieckim, pojedyncze pozycje ksi#$kowe tak$e w j%zyku angielskim 
i francuskim.
Na zespó! sk!adaj# si% 122 jednostki archiwalne, pogrupowane w serie 
i podserie (patrz: sekcja 13B"– Struktura zasobu archiwalnego).

Spu!cizna dr. Aleksandra Kola"czuka
W 2012"r. do PWIN swoj# spu(cizn% naukow# przekaza! historyk wojskowo-
(ci od lat wspó!pracuj#cy z Instytutem"– dr Aleksander Kola'czuk. Materia-
!y te dotycz# g!ównie sojuszu polsko-ukrai'skiego z 1920"r. oraz emigracji 
petlurowskiej w Polsce; nie brak równie$ (umieszczonych w pocz#tkowych 
sygnaturach) dokumentów osobistych A."Kola'czuka, dotycz#cych g!ównie 
jego pracy zawodowej (np."biogramy i autobiogra&e, (wiadectwa i dyplomy, 
za(wiadczenia, nagrody, zaproszenia i podzi%kowania). W sk!ad pozosta-
!ych grup tematycznych wchodz# m.in.: fotogra&e, wykazy i biogramy o&-
cerów, wspomnienia, akty notarialne, mapy, korespondencja, druki ulotne, 
nie brakuje równie$ publikowanych i niepublikowanych opracowa' doty-
cz#cych wspomnianej tematyki" – zarówno autorstwa A." Kola'czuka, jak 
i innych osób; materia!y te maj# charakter warsztatu naukowego historyka. 
PWIN okre(la zakres chronologiczny tej spu(cizny na lata 1914)2012. W jej 
sk!ad wchodz# zarówno kserokopie archiwaliów przechowywanych w in-
nych placówkach, wykonane przez A." Kola'czuka, jak równie$ orygina!y 
kolekcjonowane na przestrzeni lat w zwi#zku z wykonywan# prac# naukow#. 
Zakres terytorialny spu(cizny to obszar II RP i Ukrainy Radzieckiej, a tak$e 
pa'stw, do których wyje$d$a!a ukrai'ska emigracja polityczna i wojskowa.
W sk!ad spu(cizny wchodz# 202 jednostki archiwalne, pogrupowane w se-
rie i podserie (patrz: sekcja 13B"– Struktura zasobu archiwalnego).
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Spu!cizna dr. Aleksandra Kola"czuka w# roku 2012 zosta$a opracowana 
i zdigitalizowana, a nast%pnie umieszczona online, na stronie internetowej 
PWIN, wraz z inwentarzem archiwalnym, jako efekt do&nansowania, uzy-
skanego z Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach programu 
„Archiwistyka Spo$eczna” (projekt pn. „Polsko-ukrai"skie braterstwo broni 
w 1920#roku”).

Materia!y dotycz"ce greckokatolickiej diecezji przemyskiej
Zbiór ten obejmuje dokumenty z lat 1881'1939, pozostawione w Polsce 
przez duchownych greckokatolickich deportowanych do ZSRR. Materia$y 
te przez lata zbiera$ Stanis$aw Baran, a nast%pnie przekaza$ je do PWIN. 
W sk$ad zespo$u wchodz( m.in.#dokumentacja na temat dzia$alno!ci dobro-
czynnej grekokatolików diecezji przemyskiej; plakaty i broszury wydawane 
przez czytelni% Micha$a Kaczkowskiego oraz „Proswit%” (ukrai"skie organi-
zacje spo$eczno-o!wiatowe); drukowane Sprawozdania Dyrekcji Pa"stwo-
wego Gimnazjum w Przemy!lu i Jaworowie z lat 1894, 1900 oraz 1931; ma-
teria$y dotycz(ce fabryki kadzide$ Jozefa Kury$ki, zaopatruj(cej w kadzid$o 
okolicznych duchownych greckokatolickich; czasopisma ukrai"sko- i nie-
mieckoj%zyczne oraz ksi()ki.

Zbiór sk$ada si% z 17 jednostek archiwalnych, niepodzielonych na serie. Ma-
teria$y wyst%puj( g$ównie w j%zyku ukrai"skim, ale tak)e polskim, niemiec-
kim, w%gierskim, francuskim i starocerkiewnos$owia"skim. 

Kolekcja materia!ów dotycz"cych dziejów wsi: Kobylnica Wo!oska,  
Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski (Fehlbach)
Kolekcja ta zosta$a przekazana do PWIN przez Stanis$awa Barana#– pocho-
dz(cego z Kobylnicy Wo$oskiej regionalist%. W jej sk$ad wchodz( g$ównie 
kopie dokumentów z innych archiwów oraz teksty drukowane, tematycznie 
dotycz(ce miejscowo!ci wymienionych w nazwie kolekcji (wszystkie znaj-
duj( si% w gminie Wielkie Oczy, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie). 
Kolekcja zawiera 185 teczek, podzielonych na serie i podserie (patrz: sek-
cja 13B# – Struktura zasobu archiwalnego). Daty skrajne zawarto!ci to 
1557'2007 (daty te dotycz( jednak powstania orygina$ów, których w tej ko-
lekcji nie przechowuje si%).
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W zbiorze znajduj! si" kopie #róde$ r"kopi%miennych z archiwów polskich 
i ukrai&skich, fragmenty pomocy archiwalnych, kopie i opublikowane mapy, 
wydawnictwa #ród$owe i opracowania publikowane i niepublikowane.

�$�� =DVyE�WUDG\F\MQ\�F\IURZ\�

Zasób PWIN ma g$ównie charakter tradycyjny z niewielk! liczb! materia-
$ów zapisanych cyfrowo.

�%�� :LHONRğý�]DVREX

Materia$y przechowywane przez PWIN stanowi! ok.'7 mb. akt, nie sposób 
jednak dok$adnie okre%li( tej wielko%ci, poniewa) cz"%( zasobu nie zosta$a 
jeszcze opracowana. 
Na sum" t" sk$adaj! si":

x� �akta w$asne Instytutu (101 j.a., 1,26 mb.), 
x� �spu%cizna dokumentacyjna po Stacji PTH (w trakcie opracowania),
x� �kolekcja materia$ów dotycz!cych dziejów wsi: Kobylnica Wo$oska… 

(185 j.a., 0,67 mb.),
x� �spu%cizna dr. Aleksandra Kola&czuka (202 j.a., 0,81 mb.),
x� �kolekcja pn. „Dwie okupacje (1939*1941 i 1941*1944). +ycie co-

dzienne na pograniczu” (70 j.a., 0,61 mb.),
x� �materia$y rodziny Podlaszeckich (122 j.a., 0,65 mb.),
x� �materia$y dotycz!ce greckokatolickiej diecezji przemyskiej (17 j.a., 

0,145 mb.).
Zsumowanie powy)szych warto%ci dla materia$ów opracowanych daje 697 
j.a. i ok.'4,2 mb. 

�&�� )RUPDW\�]DSLVX�L�FKDUDNWHU�À]\F]Q\�]DVREX�

Materia$y oryginalne 

R"kopisy , 
Fotogra-e tradycyjne , 
Fotogra-e cyfrowe , 
Wideo analogowe 
Wideo cyfrowe 
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Nagrania d!wi"kowe analogowe 
Nagrania d!wi"kowe cyfrowe 
Dokumentacja elektroniczna  
(inna ni# foto, audio lub wideo) 
Druki ulotne $ 
Ksi%#ki i czasopisma $ 
Muzealia 

Kopie cyfrowe 

R"kopisy $ 
Fotogra&e tradycyjne $ 
Wideo analogowe 
Nagrania d!wi"kowe analogowe 
Druki ulotne $ 
Inne 

 
���']LDâDQLD�SRGHMPRZDQH�SU]H]�DUFKLZXP
�$�� :\VWDZ\�

Brak. 

�%�� .RQIHUHQFMH��VSRWNDQLD��ZDUV]WDW\��OHNFMH��Z\NâDG\¬�

PWIN organizuje wiele konferencji naukowych, seminariów i wyk'adów, 
nie maj% one jednak bezpo(redniego zwi%zku z tematyk% archiwaln% czy 
z archiwum Instytutu; dotycz% zazwyczaj problematyki wspólnego dziedzic-
twa polsko-ukrai)skiego, historii Ukrainy i sytuacji mniejszo(ci narodo-
wych w Polsce (zw'aszcza Ukrai)ców i *ydów). PWIN organizuje równie# 
spotkania o charakterze edukacyjnym dla uczniów szkó' (rednich i studen-
tów z Polski, Ukrainy i Bia'orusi. 
Pracownicy i wspó'pracownicy Instytutu bior% równie# udzia' w konferen-
cjach naukowych organizowanych przez inne podmioty. Referaty dotycz%ce 
tematyki archiwum PWIN wyg'asza archiwistka Instytutu, Bogumi'a Ko-
wal. Do+tej pory by'y to:
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x� �referat pt. „Archiwum Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Na-
ukowego w Przemy"lu”; konferencja pt. „Archiwa organizacji poza-
rz#dowych w Polsce”, organizator: Instytut Historii UMCS, Lublin, 
8.11.2012$r.; 

x� �referat pt. „Materia!y po rodzinie Podlaszeckich i ich przydatno"% do 
bada& duchowie&stwa greckokatolickiego z prze!omu XIX i XX$wie-
ku”; I Mi'dzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne pt. „Ak-
tualne problemy archiwistyki i zarz#dzania dokumentami”, organiza-
tor: Instytutu Historii UMCS, Lublin, 21.05.2016$r.

W zwi#zku z do(nansowanymi przez NInA projektami digitalizacyjnymi 
realizowanymi przez PWIN w 2012 i 2013$r. na ich zako&czenie organizowa-
ne by!y spotkania, których celem by!o zaprezentowanie cyfrowych kolekcji 
powsta!ych w ramach danego projektu. Odby!y si' nast'puj#ce spotkania:

x� �zwi#zane z projektem „Polsko-ukrai&skie braterstwo broni…”: 
–  dla studentów Pa&stwowej Wy)szej Szko!y Wschodnioeuropejskiej 

w Przemy"lu, 21.12.2012$r.,
–  dla naukowców i badaczy historii, 27.12.2012$r., 
–  dla nauczycieli i dziennikarzy, 28.12.2012$r.

x� �zwi#zane z projektem „Dwie okupacje…”:
–  dla studentów Pa&stwowej Wy)szej Szko!y Wschodnioeuropejskiej 

w Przemy"lu, 20.12.2013$r. (patrz: za!#cznik nr$8),
–  dla naukowców, badaczy historii, dziennikarzy, nauczycieli, 

30.12.2013$r. 

�&�� *U\��NRQNXUV\��WXU\VW\ND�DUFKLZDOQD¬

Brak. 

�'�� ']LDâDOQRğý�Z\GDZQLF]D�

PWIN prowadzi intensywn# dzia!alno"% wydawnicz#, publikuj#c czaso-
pisma („Biuletyn Ukrainoznawczy”, „Studia Polsko-Ukrai&skie” i „Studia 
Przemyskie”$ – w tym pierwszym znale*% mo)na równie) sprawozdania 
z dzia!alno"ci PWIN), serie wydawnicze (najwa)niejsze to edycje *róde! 
w serii „Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów” oraz „Polska$– Ukraina 
1000 lat s#siedztwa”) oraz monogra(e naukowe, a tak)e edycje *róde! takich 
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jak pami!tniki i wspomnienia. "#czny dorobek wydawniczy PWIN stanowi 
kilkadziesi#t publikacji.

�(�� ,QQH

PWIN podejmuje równie$ dzia%ania, których celem jest promowanie dzia-
%alno&ci Instytutu'– przyk%adem mog# by( przedsi!wzi!cia zwi#zane z reali-
zacj# projektów digitalizacyjnych )nansowanych przez NInA. Dzia%ania te 
by%y promowane przez nast!puj#ce kana%y informacyjne:

x� �strona internetowa PWIN,
x� �wydawany przez PWIN „Biuletyn Ukrainoznawczy”,
x� �lokalna prasa, m.in.'„*ycie Podkarpackie”, „Nasz Przemy&l”, „Gazeta 

Przemyska”, wydawana na Ukrainie gazeta polonijna „Kurier Galicyj-
ski”,

x� �spotkania z historykami, studentami, nauczycielami, dziennikarzami 
(patrz: sekcja 7B'– Konferencje, spotkania…).

 
���6WUXNWXUD�L�ZVSyâSUDFD�
�$�� 7\S�SRGPLRWX�

PWIN jest stowarzyszeniem, ma status organizacji po$ytku publicznego. 
Instytut funkcjonuje zgodnie ze Statutem PWIN z 22.09.2012'r.
Obecnie stowarzyszenie liczy 21 cz%onków statutowych. 
Statut przewiduje równie$ kategori! tzw.'sta%ych wspó%pracowników, którzy 
nie sk%adaj# pisemnej deklaracji cz%onkowstwa, a aktywnie wspó%pracuj# 
z Instytutem. Obecnie jest ich 32.

�%�� 6SRVyE�]DU]ĆG]DQLD

Archiwum nie jest wydzielon# ze struktur PWIN komórk#, jest traktowane 
jako integralna cz!&( Biblioteki PWIN. 
Dzia%alno&( archiwistyczna oraz dokumentacyjna jest poboczn# aktywno-
&ci# Instytutu; do g%ównych zada+ nale$y dzia%alno&( badawcza i wydaw-
nicza, oparta na materia%ach z innych archiwów historycznych, natomiast 
wykonywanie funkcji archiwalnych (gromadzenie, przechowywanie, 
opracowywanie i udost!pnianie) w stosunku do posiadanych przez PWIN 
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orygina!ów materia!ów jest zaj"ciem dodatkowym w #yciu stowarzysze-
nia.

�&�� ,QVW\WXFMH�ZVSyâSUDFXMĆFH

PWIN w ramach swojej dzia!alno$ci wspó!pracuje g!ównie z Archiwum 
Pa%stwowym w Przemy$lu i O$rodkiem KARTA. 
Pola wspó!pracy z AP w Przemy$lu:

x� �przekazanie do zasobu AP cz"$ci spu$cizny dokumentacyjnej po Stacji 
Naukowej PTH Oddzia! w Przemy$lu,

x� �przekazanie do zasobu AP ksi"gi para&alnej z Kobylnicy Wo!oskiej 
(zespó! Akta stanu cywilnego Para&i Greckokatolickiej w Kobylnicy 
Wo!oskiej (1684'1758, 1864'1887), nr(zespo!u 1728),

x� �pomoc ze strony AP w zakresie konserwacji archiwaliów.
Pola wspó!pracy z O$rodkiem KARTA:

x� �wymiana publikacji i informacji na temat archiwum,
x� �przynale#no$) do Sieci Archiwów Spo!ecznych,
x� �konsultacje ws. opracowania zasobu archiwalnego.

Umiarkowana jest natomiast wspó!praca z lokalnym samorz*dem, 
m.in.( z Miastem Przemy$l, która sprowadza si" w!a$ciwie wy!*cznie do 
dzier#awy pomieszcze% zajmowanych przez PWIN. Dzia!alno$) Instytutu 
nie jest zbyt dobrze postrzegana przez lokalnych dzia!aczy politycznych ze 
wzgl"du na napi"cia polsko-ukrai%skie.
Cyfrowe wersje materia!ów zdigitalizowanych w latach 2012 i 2013 w ramach 
projektów do&nansowanych przez NInA (program „Archiwistyka Spo!ecz-
na”), pochodz*ce ze spu$cizny Aleksandra Kola%czuka oraz z kolekcji ma-
teria!ów dotycz*cych II wojny $wiatowej zosta!y na dyskach zewn"trznych 
przekazane do NInA oraz do Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

���)LQDQVRZDQLH
Stowarzyszenie, a w jego ramach(– archiwum, nie ma sta!ego &nansowania, 
utrzymuje si" z grantów publicznych, darowizn, zysków ze sprzeda#y publi-
kacji (obecnie du#o mniejszych ni# na pocz*tku dzia!alno$ci Instytutu) oraz 
sk!adek cz!onkowskich i prac zleconych, co znacz*co wp!ywa na stabilno$) 
projektu (patrz: sekcja 18D). 
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PWIN otrzyma!o liczne granty i dotacje od ró"nych instytucji m.in.#na dzia-
!ania naukowe i wydawnicze (do instytucji dotuj$cych PWIN w przesz!o%ci 
nale"$ np.: Fundacja Batorego, Komitet Bada& Naukowych, Unia Europej-
ska, National Endowment for Democracy w Waszyngtonie, Fundusz Roz-
woju Euroregionu Karpackiego, ministerstwo w!a%ciwe ds. nauki, Fundacja 
Instytut Studiów Wschodnich#– Forum Ekonomiczne i wiele innych). 
Dzia!alno%' zwi$zan$ z archiwum spo!ecznym PWIN (nansowano g!ównie 
z dwóch grantów publicznych z Narodowego Instytutu Audiowizualnego 
w ramach programu „Archiwistyka Spo!eczna”:

x� �projekt pt. „Polsko-ukrai&skie braterstwo broni w 1920#roku”, realiza-
cja 15.11)31.12.2012#r.

Celem projektu by!o opracowanie, konserwacja i zabezpieczenie, digitali-
zacja i udost*pnienie (kopii cyfrowych) materia!ów archiwalnych przeka-
zanych przez Aleksandra Kola&czuka w formie spu%cizny naukowej (patrz: 
sekcja 6). Wykonano ponad 7 tys. skanów, które nast*pnie umieszczono na 
stronie internetowej Instytutu. Cyfrowe wersje materia!ów wraz z metada-
nymi zosta!y zdeponowane w bibliotece PWIN, a tak"e przekazane do NInA 
i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Dotacja z NInA wynios!a 30 tys. z!:

x� �projekt pt. „Dwie okupacje (1939)1941 i 1941)1944). +ycie codzien-
ne na pograniczu”, realizacja 22.11)31.12.2013#r.

Celem projektu by!o opracowanie, konserwacja i zabezpieczenie, digitaliza-
cja i udost*pnienie (kopii cyfrowych) materia!ów archiwalnych zebranych 
w kolekcji o tej samej nazwie (patrz: sekcja 6). Wykonano ponad 5#tys. ska-
nów, które nast*pnie umieszczono na stronie internetowej Instytutu. Cyfro-
we wersje materia!ów wraz z metadanymi zosta!y zdeponowane w bibliotece 
PWIN, a tak"e przekazane do NInA i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 
Dotacja z NInA wynios!a 27 tys. z!.
Ponadto PWIN dwukrotnie w#roku 2016 ubiega! si* o do(nansowanie swo-
ich dzia!a& archiwalnych w ramach konkursów organizowanych przez Na-
czeln$ Dyrekcj* Archiwów Pa&stwowych. Oba wnioski pozosta!y bez (nan-
sowania. By!y to nast*puj$ce projekty:

x� �w ramach konkursu „Wspieranie dzia!a& archiwalnych 2016” zadanie 
pt. „Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Prze-
my%lu, jej za!o"yciele oraz pracownicy”,
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x� �w ramach konkursu „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2016#– prio-
rytet digitalizacja” zadanie pt. „Kulturotwórcza rola para$i na wsi ga-
licyjskiej, na przyk!adzie para$i greckokatolickiej w Kobylnicy Wo!o-
skiej (pow. lubaczowski)”. 

 
����2VRE\�]DDQJDīRZDQH�Z�WZRU]HQLH�DUFKLZXP�
��$�� /LF]ED�RVyE�]DDQJDīRZDQ\FK�

Obecnie w PWIN pracuje 7 osób, w tym jedna#– dyrektor Instytutu#– wy-
konuje swoje sta!e, codzienne zadania spo!ecznie. W%ród tych osób jedna 
(B.#Kowal) jest odpowiedzialna za kwestie zwi&zane bezpo%rednio z archi-
wum (bie'&cym i historycznym).
Liczba pracowników zatrudnianych w PWIN zmienia!a si( na przestrze-
ni lat zale'nie od %rodków $nansowych b(d&cych w dyspozycji Instytutu, 
wynosz&c zazwyczaj od 3 do 8 osób. Sposób zatrudnienia w Instytucie jest 
niestabilny. Wielokrotnie w przesz!o%ci zdarza!o si( redukowanie zatrud-
nienia pracowników, które objawia!o si( zmniejszeniem wymiaru etatu lub 
czasowym przej%ciem danego pracownika na wolontariat.
Ponadto PWIN cz(sto korzysta z pomocy sta'ystów kierowanych na okre-
sowe, kilkumiesi(czne sta'e w Instytucie przez urz(dy pracy. )&cznie w ci&-
gu ponad 25 lat istnienia PWIN sta'e odby!o tam ok.#30 osób.
PWIN ma równie' wielu sta!ych wspó!pracowników, regularnie podej-
muj&cych dzia!ania wraz z Instytutem, zw!aszcza historyków, $lologów, 
socjologów i politologów, zarówno z Polski i Ukrainy, jak i innych pa"stw  
%wiata. 

��%�� 3HâQLRQH�IXQNFMH�

Siedem obecnie pracuj&cych w Instytucie osób pe!ni nast(puj&ce funkcje:
Stanis!aw St(pie"#– dyrektor PWIN (funkcja pe!niona spo!ecznie),
Ryszard )amasz#– kierownik biura, ksi(gowo%*,
Ma!gorzata Szybiak#– redaktorka wydawnictw,
Bogumi!a Kowal#– archiwistka,
Ludmi!a Koz!owska#– t!umaczka z j(zyka rosyjskiego,
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Anna Zelwak!– t"umaczka z j#zyka ukrai$skiego,
Krzysztof Bortnik!– pracownik merytoryczny (naukowy) oraz bibliotekarz.
Zadania pe"nione w Instytucie nie s% jednak &ci&le przyporz%dkowane do 
danej osoby, a jej zasadnicza funkcja nie determinuje ostatecznie wykony-
wanych obowi%zków!– pracownicy podejmuj% si# takich zada$, jakich wy-
konanie obecnie jest potrzebne w 'yciu Instytutu i jakie zosta"y im przydzie-
lone przez dyrektora.
W&ród pracowników i sta'ystów wspó"pracuj%cych z PWIN na przestrzeni 
lat znajdowa"y sie osoby pe"ni%ce nast#puj%ce funkcje lub posiadaj%ce nast#-
puj%ce wykszta"cenie: ksi#gowy, pracownik techniczny, historyk-archiwista 
(funkcja ta pojawia si# w sprawozdaniach za 1998!r.), kierownik biura, eko-
nomista, technik-informatyk, bibliotekarz, polonista, (lolog ukrai$ski, kul-
turoznawca, redaktor, pracownik biurowy, gra(k, germanista, informatyk, 
(lolog klasyczny, anglista, archiwista zak"adowy.

��&�� 7\S�ZVSyâSUDF\�]�DUFKLZXP�

Wolontariat )
Umowa o prac# )
Umowa cywilno-prawna )
Praktyki )
Sta' )
Inne 

��'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�ZRORQWDULXV]\

Brak zaprojektowanego programu pozyskiwania wolontariuszy.
 
����*URPDG]HQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Cz#&* zasobu PWIN zosta"a przej#ta po likwidacji przemyskiej Stacji Na-
ukowej PTH; oprócz materia"ów o charakterze akt w"asnych (z których 
cz#&* przekazano pó+niej do Archiwum Pa$stwowego w Przemy&lu) prze-
j#to równie' archiwalia dotycz%ce II wojny &wiatowej, zbierane wcze&-
niej przez Stacj#, obecnie stanowi%ce cz#&* kolekcji pn. „Dwie okupacje 
(1939,1941 i 1941,1944). -ycie codzienne na pograniczu”!– uzupe"nianej 
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potem (i w dalszym ci!gu) przez PWIN. W"ród akt po PTH znajduj! si# 
równie$ spu"cizny naukowe osób zwi!zanych wcze"niej ze Stacj!, które 
wci!$ czekaj! na opracowanie.
Drug! wa$n! cz#"ci! zasobu PWIN s! archiwalia o%arowane przez darczy&-
ców'– z jednej strony pojedyncze dokumenty w(!czane np.'do kolekcji „Dwie 
okupacje…”, z drugiej'– ca(e kolekcje przekazywane do Instytutu przez jego 
wspó(pracowników, jak np.'spu"cizna naukowa dr. Aleksandra Kola&czuka 
oraz materia(y od Stanis(awa Barana (materia(y dotycz!ce rodziny Podla-
szeckich, materia(y dotycz!ce greckokatolickiej diecezji przemyskiej, kolek-
cja materia(ów dotycz!cych dziejów wsi Kobylnica Wo(oska…).
Co wa$ne, PWIN nie prowadzi obecnie dzia(alno"ci dokumentacyjnej 
w sensie gromadzenia zasobu archiwalnego, poniewa$ nie jest to g(ów-
nym celem istnienia Instytutu, a tak$e wymaga pewnej logistyki zwi!zanej 
z opracowaniem, przechowywaniem i konserwacj! nowych materia(ów. Je-
"li jednak do Instytutu zg(aszaj! si# darczy&cy, to PWIN przyjmuje od nich 
dokumenty. 

��$�� .WR�]DMPXMH�VLċ�JURPDG]HQLHP�]DVREX"�

Nie dotyczy, poniewa$ PWIN nie animuje gromadzenia zasobu archiwal- 
nego. 

��%�� 6SRVRE\�JURPDG]HQLD�GRFLHUDQLD�GR�GDUF]\ĕFyZ�

Instytut nie prowadzi zaplanowanych akcji dokumentacyjnych, a darczy&cy 
zg(aszaj! si# sami, w du$ej mierze s! to osoby z kr#gu bliskich wspó(pra-
cowników (dr A.'Kola&czuk'– obecnie wiceprezes PWIN, S. Baran'– sta(y 
wspó(pracownik PWIN, regionalista). 
W przypadku kolekcji „Dwie okupacje…” dotycz!cej II wojny "wiatowej 
materia(y pochodz! od wielu darczy&ców (cz#"ciowo zosta(y przekazane 
przemyskiej Stacji Naukowej PTH), osób prywatnych, g(ównie kolekcjone-
rów i pasjonatów. 
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��&�� 5HMHVWUDFMD�ZSâ\ZyZ

Nie prowadzi si! ewidencji w momencie wp"ywu materia"ów do archi-
wum. 

��'�� 6HOHNFMD�PDWHULDâyZ

PWIN przyjmuje do swojego zasobu materia"y zwi#zane tematycznie z dzia-
"alno$ci# Instytutu, tj.%z tematyk# ukrai&sk#, regionalistyczn# oraz dotycz#-
ce wyznania greckokatolickiego i duchownych greckokatolickich. 

��(�� &]\�SU]HMPXMH�VLċ�RU\JLQDâ\��F]\�VSRU]ĆG]D�NRSLH"�

PWIN przyjmuje od darczy&ców zarówno orygina"y, jak i kopie materia-
"ów archiwalnych (np.% kopie 'róde" z innych archiwów, jak w przypadku 
kolekcji przekazanej przez S. Barana, dotycz#cej Kobylnicy Ruskiej i Wo-
"oskiej). Pocz#tkowo Instytut nie przyjmowa" kopii materia"ów, zmieni"o 
si! to z czasem, ze wzgl!du na (yczenia darczy&ców i posiadane przez nich 
zbiory informacyjne% – istotne i pomocne w badaniach z danego zakresu 
(sojusz polsko-ukrai&ski z 1920%r., historia regionalna itp.). 
Kopie archiwaliów znajduj# si! w spu$ci'nie dr. A.% Kola&czuka (kolekcja 
pn. „Polsko-ukrai&skie braterstwo broni…”) i wspomnianej powy(ej ko-
lekcji dotycz#cej Kobylnicy Ruskiej i Wo"oskiej; w obu przypadkach s# to 
materia"y stanowi#ce warsztat naukowy osoby przekazuj#cej, tj.%m.in.%ko-
pie 'róde" z innych archiwów historycznych (zw"aszcza polskich i ukrai&- 
skich).
PWIN przechowuje równie( bardzo liczne kopie dokumentów z innych 
archiwów (zw"aszcza polskich i ukrai&skich), wykorzystywane w bie(#cej 
pracy badawczej i wydawniczej.
Kopie archiwaliów maj# posta) kserokopii, mikro*lmów oraz zdj!) cyfro-
wych.

��)�� =DVDG\�SU]\MċFLD�PDWHULDâyZ�GR�]DVREX

Dar + 
Depozyt 
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Wypo!yczenie 
Inne "
  dziedziczenie (cz#$% zasobu zosta&a 

przej#ta po przemyskiej Stacji Nau- 
kowej PTH)

 
����3U]HFKRZ\ZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
��$�� :DUXQNL�PDJD]\QRZH

Magazyn archiwalny umieszczony jest w g&ównej siedzibie PWIN, w kamie-
nicy przy przemyskim rynku. Na'magazyn przeznaczono osobne pomiesz-
czenie, usytuowane obok pracowni naukowej (w trakcie badania zamkni#tej 
z powodu remontu), lecz na drodze do toalety. W pomieszczeniu znajduje 
si# okno, zas&oni#te nieprzepuszczaj(c( $wiat&a kotar(.
Przechowywane s( tu zarówno archiwalia, jak i cz#$% materia&ów bibliotecz-
nych (cz#$% z nich jest umieszczona w czytelni, a cz#$% w g&ównym pomiesz-
czeniu przeznaczonym dla pracowników Instytutu). 
Magazyn jest zimny i wilgotny; obecnie magazyn i czytelnia s( nieogrzewa-
ne ze wzgl#du na trwaj(cy remont. Instytut dysponuje narz#dziami s&u!(cy-
mi do pomiaru temperatury i wilgotno$ci, ale obecnie nie s( one w u!yciu, 
gdy! nawet bez specjalistycznych przyrz(dów jasne jest, !e warunki maga-
zynowe s( niezadowalaj(ce. 
Kolejnym problemem jest brak miejsca w magazynie'– dost#p do niektórych 
rega&ów jest utrudniony z powodu ich ciasnego ustawienia w pomieszcze-
niu; cz#$% materia&ów le!y na ziemi, ze wzgl#du na brak miejsca na pó&kach.

��%�� 6SU]ċW�L�Z\SRVDīHQLH�

Magazyn wyposa!ony jest w ró!norodne drewniane rega&y i szafy, o ró!ni(-
cej si# wysoko$ci pó&ek. 
Kartony, segregatory i teczki, w których przechowywane s( akta nie s( 
materia&ami profesjonalnymi, bezkwasowymi, lecz zwyk&ymi, biurowymi. 
Wi#kszo$% teczek umieszczona jest bezpo$rednio na rega&ach, poziomo (na 
le!(co) lub pionowo (na stoj(co), bez ochronnego kartonu. 
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Rega!y i pó!ki opisane s" cz#$ciowo, na zasadzie wk!adanych mi#dzy teczki 
kartek np.%z nazw" zespo!u/zbioru.

��&�� 'RGDWNRZH�XZDJL

Du&a cz#$' zasobu archiwalnego PWIN jest w z!ym stanie i wymaga dzia!a( 
konserwatorskich. 
Dotyczy to zw!aszcza zespo!u „Materia!y rodziny Podlaszeckich”, w którym 
cz#$' materia!ów ma $lady ple$ni i innych uszkodze( biologicznych oraz 
mechanicznych, $lady zawilgoce(, a tak&e s!ab" struktur# papieru.
W przypadku dwóch kolekcji zdigitalizowanych w ramach do)nansowania 
z NInA, tj.%kolekcji „Dwie okupacje…” i „Polsko-ukrai(skie braterstwo bro-
ni…” materia!y zosta!y poddane konserwacji; wcze$niej ich stan oceniono 
nast#puj"co: du&y stopie( zniszczenia, s!aba struktura papieru, uszkodzenia 
mechaniczne, zacieki, ubytki, a w przypadku kolekcji „Dwie okupacje…” 
równie& zawilgocenia.
W ramach projektów do)nansowanych przez NInA w programie „Archi-
wistyka spo!eczna” PWIN zdigitalizowa! dwie kolekcje: „Dwie okupacje 
(1939*1941 i 1941*1944). +ycie codzienne na pograniczu” i „Polsko-ukra-
i(skie braterstwo broni w 1920%r.” (spu$cizna dr. Aleksandra Kola(czuka). 
Cyfrowe kopie archiwaliów w du&ej rozdzielczo$ci zosta!y zapisane w for-
macie TIFF i uzupe!nione metadanymi, s" one przechowywane w PWIN 
na dyskach zewn#trznych. Kopie tych materia!ów, równie& na dyskach ze-
wn#trznych, zosta!y przekazane do NInA i Archiwum Akt Nowych. W przy-
padku kolekcji „Dwie okupacje…” wykonano 5098 skanów, a w przypadku 
spu$cizny A.%Kola(czuka%– 7115 skanów. 
 
����2SUDFRZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
��$�� 3RPRFH�LQIRUPDF\MQR�HZLGHQF\MQH�

PWIN przy opracowaniu nie wykorzystuje &adnych specjalistycznych baz 
danych i systemów jak OSA, ZoSIA czy IZA. Opis archiwalny w postaci 
inwentarzy do poszczególnych zespo!ów/zbiorów tworzony jest za pomoc" 
programu Microso, Word z my$l" o na$ladowaniu formularza bazy danych 
IZA (zarówno je$li chodzi o sk!adniki gra)czne, jak i tre$ciowe). 
PWIN dysponuje nast#puj"cymi pomocami archiwalnymi:
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Inwentarz archiwalny kolekcji pn. Zbiór materia!ów dotycz"cych II woj-
ny #wiatowej w Przemy#lu i Galicji Wschodniej/kolekcja „Dwie okupacje 
(1939$1941 i 1941$1944). %ycie codzienne na pograniczu”
Inwentarz ten wyst!puje w dwóch wersjach: w wersji online, umieszczonej 
na stronie internetowej PWIN w zak"adce „Archiwistyka spo"eczna”, oraz 
w wersji dost!pnej w siedzibie Instytutu (wydruk komputerowy). Pierwsza 
wersja zawiera krótki opis na poziomie zespo"u oraz wykaz jednostek ar-
chiwalnych wraz z ich opisem; druga wersja zawiera obszerniejszy wst!p 
do inwentarza, opatrzony przypisami. Wst!p ten sk"ada si! z nast!puj#cych 
cz!$ci: dzieje twórcy zespo"u, dzieje zespo"u, charakterystyka archiwalna 
zespo"u, zawarto$% zespo"u, analiza metod porz#dkowania zespo"u (wraz 
z wykazem serii i podserii). Po&wst!pie nast!puje wykaz jednostek archiwal-
nych zgodnie z sygnaturami, podobnie jak w przypadku wersji inwentarza 
dost!pnej online.
Opis na poziomie jednostki sk"ada si! z nast!puj#cych elementów: sygna-
tura, tytu" jednostki i data powstania, opis jednostki (rodzaj dokumentacji, 
forma wewn!trzna, forma zewn!trzna, stan 'zyczny, j!zyk, liczba stron, for-
mat). 
Przyk"adowy opis jednostki archiwalnej:

sygn. 22
tytu" i data: Kronika Szko"y Powszechnej w miejscowo$ci Liskowate powiat 
Kro$cienko ko"o Chyrowa; 1898(1940;
opis jednostki: dokumentacja aktowa, r!kopis, poszyt, po konserwacji,  
j. pol., j. ukr., s.&107, A4.

Tytu"y nadane jednostkom przez archiwist! zosta"y uj!te w nawias kwadra-
towy.
Opisy jednostek archiwalnych s# oddzielone od siebie nazwami serii i pod-
serii.
W przypadku inwentarza dost!pnego online tytu" jednostki jest hiper"#-
czem, które odsy"a do skanów dokumentów z danej teczki, poprzedzonych 
skanem frontowej strony teczki&– z widocznym opisem jednostki (nazwa 
zbioru, tytu" teczki, daty, liczba stron, sygnatura). W przypadku opisu 
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teczek nazwa zbioru brzmi „Zbiór materia!ów dotycz"cych II wojny #wiato-
wej w Przemy#lu i Galicji Wschodniej”.

Inwentarz zespo!u pn. Materia!y rodziny Podlaszeckich
Autork" inwentarza jest archiwistka PWIN Bogumi!a Kowal. Inwentarz ten 
dost$pny jest w wersji elektronicznej w siedzibie Instytutu. Wykaz jednostek 
archiwalnych poprzedzony jest wst$pem sk!adaj"cym si$ z nast$puj"cych 
cz$#ci: biogra%a Jana i Konstantego Podlaszeckich, dzieje zespo!u, charakte-
rystyka archiwalna zespo!u, zawarto#& zespo!u, analiza metod porz"dkowa-
nia (wraz z wykazem serii). Po'wst$pie nast$puje wykaz jednostek archiwal-
nych zgodnie z sygnaturami. 
Opis na poziomie jednostki sk!ada si$ z nast$puj"cych elementów: sygna-
tura, tytu! jednostki i data powstania, opis jednostki (rodzaj dokumentacji, 
forma wewn$trzna, forma zewn$trzna, stan %zyczny, j$zyk, liczba stron, for-
mat'– w postaci zestandaryzowanej, A4, A5, lub wymiary w milimetrach); 
niektóre jednostki s" uzupe!nione o krótkie uwagi dodatkowe, np.'„zacho-
wana jedynie po!owa #wiadectwa szkolnego”. 
Przyk!adowy opis jednostki archiwalnej:

sygn. 8 
tytu! i data: [Korespondencja z Janem Podlaszeckim dotycz"ca jego pos!u-
gi duszpasterskiej w Orowem i Kobylnicy Wo!oskiej]; 1886, 1914, 1916, 
1923; opis jednostki: dokumentacja aktowa, r$kopisy, akta lu(ne, do kon-
serwacji, j. ukr., s.'17, A5

W serii „Biblioteczka nale)"ca do Podlaszeckich” ograniczono elementy 
opisu jednostki, okre#laj"c tylko sygnatur$, tytu! i dat$, j$zyk, liczb$ stron, 
niekiedy stan zachowania oraz form$ zewn$trzn" (wydruk lub broszura). 
W przypadku teczek zawieraj"cych publikacje opis archiwalny niektórych 
jednostek jest uzupe!niony o szczegó!y dotycz"ce umieszczonych w niej 
obiektów, np.:

sygn. 109 
tytu! i data: [Poradniki i broszury nale)"ce do Konstantego Podlaszeckie-
go]; b.d.
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opis jednostki: broszury, j. pol, j.ukr., stan dobry, s.!25 
[Broszura dotycz"ca spraw ekonomicznych, pochodz"ca z I po#owy 
XX!wieku; Kaczorowski W#odzimierz, Poradnik dla ta$cz"cych z I po#owy 
XX!wieku].

Tytu#y nadane jednostkom przez archiwist% zosta#y uj%te w nawias kwadra-
towy.
Opisy jednostek archiwalnych s" oddzielone od siebie nazwami serii i pod-
serii.

Inwentarz Spu!cizny dr. Aleksandra Kola"czuka
Inwentarz ten wyst%puje w dwóch wersjach: w wersji online, umieszczo-
nej na stronie internetowej PWIN w zak#adce „Archiwistyka spo#eczna”, 
oraz w wersji dost%pnej w siedzibie Instytutu (plik komputerowy programu 
WORD). 
W pierwszej wersji inwentarz zawiera opis na poziomie zespo#u w postaci 
okre&lenia jego wielko&ci i dat skrajnych oraz wykaz jednostek archiwalnych 
wraz z ich opisem. Druga wersja zawiera obszerniejszy wst%p do inwenta-
rza, sk#ada si% z nast%puj"cych cz%&ci: biogra'a dr. Aleksandra Kola$czuka, 
dzieje zespo#u, charakterystyka archiwalna zespo#u (wraz z wykazem se-
rii i podserii), zawarto&( zespo#u, analiza metod porz"dkowania zespo#u. 
Po!wst%pie nast%puje wykaz jednostek archiwalnych zgodnie z kolejno&ci" 
sygnatur. 
W wersji inwentarza dost%pnej w pracowni naukowej PWIN opis archiwal-
ny na poziomie jednostki sk#ada si% z nast%puj"cych elementów: sygnatura, 
tytu# i data, opis jednostki (rodzaj dokumentacji lub forma zewn%trzna, for-
ma wewn%trzna, stan 'zyczny, j%zyk, liczba stron, format).
Przyk#adowy opis jednostki archiwalnej w inwentarzu dost%pnym w siedzi-
bie archiwum:

sygn. 41 
tytu# i data: S#owniczek poj%( dotycz"cych emigracji ukrai$skiej po!roku 
1920 sporz"dzony przez Aleksandra Kola$czuka; b.d.; 
opis jednostki: materia#y aktowe, maszynopis, stan dobry, j. ukr., s.!20, A5
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Opisy jednostek archiwalnych s! oddzielone od siebie nazwami serii i pod-
serii.
W spisie teczek widniej!cym na stronie internetowej PWIN („Wykaz zdigi-
talizowanych obiektów”) umieszczono kolejn! sygnatur" oraz tytu# teczki$– 
stanowi! one hiper#!cze odsy#aj!ce u%ytkownika do skanów dokumentów 
pochodz!cych z danej jednostki oraz skanu frontu teczki, zawieraj!cego 
opis teczki (nazwa zespo#u, tytu# teczki, daty skrajne, liczba stron, sygna-
tura). Na$tej samej podstronie znajduj! si" jeszcze dwa linki: „Opis teczki” 
oraz „W#a&ciwo&ci obrazu”. 
Drugi link zawiera informacje techniczne zwi!zane z prezentowanymi onli-
ne skanami, tj.$typ pliku (TIFF), wymiary w pikselach, rozdzielczo&' w DPI 
oraz informacje dotycz!ce g#"bi kolorów i przestrzeni barw. 
Link „Opis teczki” prowadzi do tabeli zawieraj!cej informacje pogrupo-
wane w nast"puj!ce pola: opis teczki (skrót nazwy archiwum, sygnatura 
i tytu# jednostki); nazwa archiwum; sygnatura (wraz ze skrótem nazwy ar-
chiwum); tytu# teczki; daty kra(cowe; opis zewn"trzny (forma zewn"trzna 
i wewn"trzna, liczba stron, format); stan )zyczny; j"zyk; opis wewn"trzny 
jednostki (opis tre&ci jednostki). 
Przyk#adowy opis jednostki umieszczony pod tym linkiem wygl!da nast"-
puj!co: 

OPIS TECZKI: CK PWIN 9: Materia#y Aleksandra Kola(czuka
NAZWA ARCHIWUM: Archiwum Po#udniowo-Wschodniego Instytutu 
Naukowego w Przemy&lu
SYGNATURA: CK PWIN 9
TYTU* TECZKI: Materia#y Aleksandra Kola(czuka
DATY KRA+COWE: b.d.
OPIS ZEWN,TRZNY: poszyt, maszynopis, s.$13, A4
STAN FIZYCZNY: dobry
J,ZYK: polski, ukrai(ski
OPIS WEWN,TRZNY JEDNOSTKI: biogramy ukrai(skich wojskowych, 
m.in.: Wiaczes#awa K#oczkowskiego, Jurija -wirskiego, Aleksandra Bi#y(-
skiego, Wiktora Gawro(skiego, Iwana Morawskiego, Wiaczes#awa Sucho-
dolskiego autorstwa A.$Kola(czuka oraz wykazy genera#ów i pó#kowników 
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Armii Ukrai!skiej Republiki Ludowej zmar"ych na terenie Polski w latach 
1920#1939

Skrót „CK” pojawiaj$cy si% w opisie teczki i sygnaturze oznacza „Kolekcj% 
Cyfrow$”.
W jednostkach archiwalnych zawieraj$cych fotogra&e lub mapy poni'ej mi-
niatur skanów mo'na odnale() równie' trzecie hiper"$cze: „Podpisy zdj%)” 
(w przypadku sygn. 123* – „Podpisy map”), które przenosi u'ytkownika 
do spisu zdj%)/map, zawieraj$cego kolejny numer obiektu w teczce, krótki 
tytu" zdj%cia/mapy, w przypadku fotogra&i ew. z dat$ jej wykonania, rzad-
ko z autorem, np.* „4. Cz"onkowie gimnastycznego towarzystwa »Sokó"« 
w Buenos Aires” lub „6. Py"ypczuk Filip / +,-,./01 +,-,. (28 IX 1869– 
–30 VIII*1940, Che"m)*– premier Ukrai!skiej Republiki Ludowej, wiceprze-
wodnicz$cy Rady Republiki”.
Dodatkowo jednostka o sygnaturze 102 „Zdj%cia i rysunki przedstawiaj$ce 
wojskowych z obozów internowanych 'o"nierzy Armii Ukrai!skiej Republi-
ki Ludowej w Polsce” zawiera równie' hiper"$cze „Opis zdj%)”, które otwiera 
dokument zawieraj$cy tabel% z niemal takimi samymi danymi, jak w przy-
padku linku do „Opisu teczki”, jednak bez opisu wewn%trznego jednostki. 
Za*t$ tabel$ nast%puj$ opisy poszczególnych zdj%) znajduj$cych si% w teczce 
oraz cz%2ciowo powielony opis na poziomie zespo"u i jednostki archiwalnej. 
Przyk"adowy opis zdj%cia:

OPIS ZDJ3CIA: Zmijenko Wszew"ad/4567819 :;<=9-9> [Zmijenko Wse-
wo"od]
NAZWA DOKUMENTU: Zmijenko Wszew"ad/4567819 :;<=9-9> [Zmi-
jenko Wsewo"od]
KOLEKCJA: Spu2cizna dra Aleksandra Kola!czuka
TYTU? TECZKI: Zdj%cia i rysunki przedstawiaj$ce wojskowych z obozów 
internowanych 'o"nierzy Armii Ukrai!skiej Republiki Ludowej w Polsce
AUTOR: Brak
OPIS: Zmijenko Wszew"ad (ur. 16 pa(dziernika 1886*r., zm. 30 pa(dzier-
nika 1938*r.)*– genera"-porucznik Armii Ukrai!skiej Republiki Ludowej.
MIEJSCE WYTWORZENIA: Brak
DATA: Brak
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FORMAT: Jpg
SYGNATURA: CK PWIN 13

(Warto zwróci! uwag" na podanie formatu zapisu pliku, zamiast formatu 
fotogra#i oraz na sygnatur" zawieraj$c$ tylko skrót nazwy archiwum i nu-
mer kolejny fotogra#i w teczce%– bez oznaczenia numeru i nazwy zespo&u 
oraz jednostki archiwalnej).

Inwentarz zbioru pn. Materia!y dotycz"ce greckokatolickiej diecezji 
przemyskiej
Inwentarz dost"pny jest w siedzibie PWIN (plik WORD). Zawiera krót-
ki wst"p dotycz$cy m.in.%tematyki zbioru (tu nazwanego zespo&em) i jego 
dziejów, wielko'ci zbioru, dat skrajnych, stanu #zycznego i zawarto'ci zbio-
ru. Autork$ inwentarza jest archiwistka PWIN Bogumi&a Kowal.
Po wst"pie umieszczono wykaz jednostek archiwalnych. Opis na poziomie 
jednostki zawiera nast"puj$ce informacje: sygnatura, tytu& i daty, opis jed-
nostki (rodzaj dokumentacji, forma wewn"trzna i zewn"trzna, stan #zycz-
ny, j"zyk). 
Przyk&adowy opis jednostki:

9 
tytu& i daty: Korespondencja duchownych z obrz$dku greckokatolic-
kiego eparchii przemyskiej; 1915(1916, 1921, 1923(1924, 1929, 1934, 
1937(1939;
opis jednostki: dokumentacja aktowa, r"kopisy, dokumentacja lu)na; stan 
dobry, j. ukr., j. pol., j. niem.

Inwentarz zbioru pn. Kolekcja materia!ów dotycz"cych dziejów wsi: Ko-
bylnica Wo!oska, Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski (Fehlbach)
Inwentarz ten dost"pny jest na miejscu w siedzibie PWIN. Sk&ada si" z na-
st"puj$cych cz"'ci: krótki wst"p (dotycz$cy powstania kolekcji, jej wielko'ci 
i charakteru materia&ów%– kopie i opracowania), zarys dziejów Kobylnicy 
Wo&oskiej oraz wykaz jednostek zatytu&owany „Bibliogra#a. Kopie doku-
mentów )ród&owych i literatury do dziejów wsi: Kobylnica Wo&oska, Ko-
bylnica Ruska, Potok Jaworowski (Felbach)” i uzupe&niony nast"puj$c$ 
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adnotacj!: „Poniewa" w posiadanych materia#ach nie zawsze jest mo"liwe 
ustalenie nazwy zespo#u podajemy je wed#ug w#asnych nazw. Wsz$dzie jed-
nak gdzie jest to mo"liwe informujemy, w jakim zespole znajduje si$ dany 
dokument”. Nast$pnie zaprezentowana zosta#a lista teczek w podziale na 
rodzaje materia#ów: %ród#a r$kopi&mienne (podzielone wg archiwów, z któ-
rych pochodz! kopie), informacje o zasobach archiwalnych (g#ównie po-
moce archiwalne; 9 pozycji bibliogra'cznych, umieszczonych jako osobne 
pozycje inwentarza, opisane w ramach tej samej sygnatury(– 80), %ród#a kar-
togra'czne, %ród#a drukowane, opracowania, opracowania niepublikowane. 
Od cz$&ci zatytu#owanej „)ród#a drukowane” zaburza si$ kolejno&* wed#ug 
sygnatur i zostaje ona zast!piona kolejno&ci! alfabetyczn! (która nie pokry-
wa si$ z kolejno&ci! sygnatur tylko w niewielkiej cz$&ci). Opis poszczegól-
nych pozycji zale"y od ich charakteru (%ród#a archiwalne czy publikacje), 
zawiera zazwyczaj równie" informacje dotycz!ce formy wewn$trznej dane-
go materia#u (np.(maszynopis, wypis z pracy, ksero, wydruk komputerowy).
Oprócz wymienionych powy"ej pomocy archiwalnych PWIN posiada rów-
nie" roboczy spis jednostek archiwalnych przej$tych po PTH.

��%�� 6WUXNWXUD�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Zasób archiwalny PWIN mo"na podzieli* na nast$puj!ce g#ówne sk#adowe:
x� �materia#y przej$te po likwidacji Stacji Naukowej PTH Oddzia# w Prze-

my&lu (cz$&ciowo przekazane do AP w Przemy&lu); w posiadaniu 
PWIN pozosta#y (obecnie nieopracowane) spu&cizny naukowe osób 
wspó#pracuj!cych z PTH:
–  materia#y Augusta Fenczaka,
–  materia#y Franciszka Persowskiego,
–  materia#y Stanis#awa St$pnia,

x� �materia#y w#asne wytworzone przez PWIN (dokumentacja admini-
stracyjna, 'nansowa, dotycz!ca dzia#alno&ci naukowej, wydawniczej 
i edukacyjnej),

x� �darowizny przekazane do PWIN.
W&ród tych ostatnich wyró"ni* mo"na nast$puj!ce zespo#y/zbiory:
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1.  Zbiór materia!ów dotycz"cych II wojny #wiatowej w Przemy#lu i Ga-
licji Wschodniej/kolekcja „Dwie okupacje (1939$1941 i 1941$1944). 
%ycie codzienne na pograniczu” (w ok.&10% pochodzi z materia!ów 
po PTH)

Zbiór ten dzieli si! na nast!puj"ce serie i podserie, wy#onione ze wzgl!du na 
tematyk! oraz rodzaj dokumentacji:
seria:  Zarz"dzenia urz!dowe w#adz Generalnego Gubernatorstwa z okresu 

II wojny $wiatowej, sygn. 1%4
seria:  Zarz"dzenia i meldunki wydawane przez dowództwo Armii Krajowej 

w okresie II wojny $wiatowej, sygn. 5%11
seria:   Powojenne materia#y s"dowe dotycz"ce zbrodni nazistowskich, 

sygn.&12
seria:   Materia#y dotycz"ce stosunków polsko-ukrai'skich podczas II&wojny 

$wiatowej, sygn. 13%15
seria:   Materia#y dotycz"ce eksterminacji ludno$ci (ydowskiej podczas 

II&wojny $wiatowej, sygn. 16%21 
podseria:   Materia#y po$wi!cone upami!tnieniu miejsc martyrologii )y-

dów w Przemy$lu i Grochowcach, sygn. 16%18
podseria:   Dokumenty dotycz"ce osób narodowo$ci (ydowskiej w Gali-

cji, sygn. 19%21
seria:   Materia#y dotycz"ce tajnego nauczania w okresie II wojny $wiatowej, 

sygn. 22%24
seria:   Wspomnienia i relacje z okresu II wojny $wiatowej, sygn. 25%28
seria:   Mapy, sygn. 29%32
seria:   Czasopisma po$wi!cone II wojnie $wiatowej, sygn. 33%41 

podseria:   Czasopisma ukrai'skie wydawane w okresie II wojny $wiato-
wej (okupacja sowiecka i niemiecka), sygn. 33%38

podseria:   Czasopisma polskie wydawane w okresie II wojny $wiatowej 
(prosowieckie i antysowieckie), sygn. 39%40

podseria:   Czasopisma wspó#czesne zawieraj"ce materia#y *ród#owe do-
tycz"ce II wojny $wiatowej, sygn. 41

seria:   Prace po$wi!cone II wojnie $wiatowej, sygn. 42%55 
podseria:   Prace niepublikowane, po$wi!cone okupacji hitlerowskiej 

i sowieckiej na ziemiach polskich, sygn. 42%49
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podseria:   Prace publikowane ró!nych autorów, po"wi#cone okupacji hi-
tlerowskiej i sowieckiej na ziemiach polskich, sygn. 50$55

seria:   Korespondencja, sygn. 56$58
seria:   Fotogra%e zabytków w So"nicy z okresu II wojny "wiatowej i pó&niej-

szych, sygn. 59$62
seria:   Fotogra%e przedstawiaj'ce !ycie spo(eczno"ci Galicji w okresie 

II)wojny "wiatowej, sygn. 63$68
seria:   Fotogra%e przedstawiaj'ce cmentarze z okresu II wojny "wiatowej, 

sygn. 69$70

2.  Materia!y rodziny Podlaszeckich
Zespó( ten dzieli si# na serie i podserie ze wzgl#du na rodzaj dokumentacji, 
ze wzgl#du na osoby, których dotyczy (lub które s' twórcami dokumenta-
cji), a w przypadku materia(ów dotycz'cych pracy duszpasterskiej Konstan-
tego Podlaszeckiego)– na para%e, których te materia(y dotycz'. 
Podzia( na serie i podserie przedstawia si# nast#puj'co:
seria:  Dokumenty osobiste rodziny Podlaszeckich, sygn. 1$12
seria: Korespondencja rodziny Podlaszeckich, sygn. 13$41

podseria:  Korespondencja Konstantego Podlaszeckiego, sygn. 13-23
podseria:  Korespondencja dotycz'ca Natalii Podlaszeckiej, sygn. 24$26
podseria:  korespondencja Teodory Podlaszeckiej, sygn. 27$28
podseria:  Korespondencja Eleny Podlaszeckiej, sygn. 29
podseria:   Korespondencja dotycz'ca Jaros(awa Podlaszeckiego, sygn. 

30$31
podseria:   Korespondencja dotycz'ca s(u!by wojskowej Wo(odymira 

Podlaszeckiego, sygn. 32$35
podseria:  Inne listy i pocztówki, sygn. 36$41

seria:   Akta zwi'zane z prac' duszpastersk' Jana Podlaszeckiego, 
sygn.)42$45

seria:   Akta zwi'zane z prac' duszpastersk' Konstantyna Podlaszeckiego, 
sygn. 46$63

podseria: Para%a M(yny, sygn. 46$47
podseria: Para%a Hermanowice, sygn. 48
podseria: Para%a Dmytrowice, sygn. 49$56
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podseria: Para!a Korna"owice, sygn. 57#58
podseria: Para!a w Kobylnicy Wo"oskiej, 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 dotycz$ce spraw prawnych, sygn. 78#82
seria: Cenniki towarów, reklamy, ulotki i wizytówki, sygn. 83#87
seria: Ró%norodne protoko"y i okólniki, sygn. 88#92
seria: Biblioteczka nale%$ca do Podlaszeckich, sygn. 93#113

podseria: Podr&czniki szkolne, sygn. 93#95
podseria: Literatura o tre'ci religijnej, sygn. 96#102
podseria:  Literatura obcoj&zyczna nale%$ca do Podlaszeckich, 

sygn.(103#106
podseria: Literatura dotycz$ca muzyki i !lozo!i, sygn. 107#108
podseria: Poradniki i broszury informacyjne, sygn. 109#111
podseria: Inne ksi$%ki, sygn. 112#113

seria: Varia, sygn. 114#122

3. Spu!cizna dr. Aleksandra Kola"czuka
Zespó" zosta" podzielony na serie i podserie ze wzgl&du na tematyk&,  
ew. rodzaj dokumentacji (seria fotogra!i). 
Podzia" na serie i podserie przedstawia si& nast&puj$co:
seria: Materia"y szkolne dra Aleksandra Kola)czuka, sygn. 1#10
seria: Okres czynnej pracy zawodowej, sygn. 11#28
seria: Notatki dra Aleksandra Kola)czuka, sygn. 29#43
seria: Twórczo'* dra Aleksandra Kola)czuka, sygn. 44#58
seria: Ukrai)cy w Wojsku Polskim 1917#1921, sygn. 59#62
seria:  Pu"kownicy i genera"owie Ukrai)skiej Republiki Ludowej, 

sygn.(63#71
seria:  Duszpasterstwo w wojsku Ukrai)skiej Republiki Ludowej,  

sygn. 72#77
seria:  Materia"y dotycz$ce ukrai)skich obozów internowania na terenie Pol-

ski, sygn. 78#101
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podseria: Obóz internowania w Wadowicach, sygn. 78!81
podseria: Obóz internowania w Krakowie-D"bie, sygn. 82!83
podseria: Obóz internowania w Tarnowie, sygn. 84
podseria: Obóz internowania w Kaliszu-Szczypiornie, sygn. 85!92
podseria: Obóz internowania w #a$cucie, sygn. 93!97
podseria:  Materia%y dotycz"ce innych ukrai$skich obozów internowania 

na terenie Polski, sygn. 98!101
seria:  Zdj&cia przedstawiaj"ce 'ycie Ukrai$ców w obozach internowania 

w Polsce, sygn. 102!123
seria:  Informacje o zasobach archiwalnych w Polsce, odnosz"cych si& do 

tematyki ukrai$skich obozów internowania po 1920(r., sygn. 124!125
seria:  Kopie opracowa$ dotycz"cych Armii Ukrai$skiej Republiki Ludowej, 

sygn. 126!131
seria:  Kopie opracowa$ dotycz"cych duchowie$stwa Armii Ukrai$skiej Re-

publiki Ludowej, sygn. 132!133
seria:  Kopie opracowa$ dotycz"cych ukrai$skich obozów internowanych 

w Polsce, sygn. 134!148
seria:  Korespondencja, sygn. 149!179

podseria:  Korespondencja do dr. Aleksandra Kola$czuka, sygn. 149!172
podseria:  Korespondencja Leokadii Krzykawskiej b&d"ca w posiadaniu 

Aleksandra Kola$czuka, sygn. 173!179
seria: Varia, sygn. 180!202

4.  Materia!y dotycz"ce greckokatolickiej diecezji przemyskiej
Brak podzia%u na serie.

5.  Kolekcja materia!ów dotycz"cych dziejów wsi: Kobylnica Wo!oska, 
Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski (Fehlbach)

Kolekcja zawiera kopie archiwaliów oraz publikacje, uporz"dkowane w gru-
py ze wzgl&du na charakter materia%ów; )ród%a r&kopi*mienne dodatkowo 
podzielono zale'nie od miejsca pochodzenia: 
+ród%a r&kopi*mienne, sygn. 1!79
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Pochodz!ce z Archiwum Pa"stwowego w Krakowie
Pochodz!ce z Archiwum Czartoryskich w Krakowie
Pochodz!ce z Archiwum G#ównego Akt Dawnych w Warszawie
Pochodz!ce z Centralnego Pa"stwowego Archiwum Historycznego 
Ukrainy we Lwowie
Pochodz!ce z Archiwum Pa"stwowego w Przemy$lu 
Pochodz!ce z Archiwum S#u%by Ochrony Zabytków w Przemy$lu 
Pochodz!ce z Archiwum i Biblioteki Konsystorza Greckokatolickiego 
w Przemy$lu
Pochodz!ce z Biblioteki Metropolitalnej im. Biskupa Konstantyna 
Czechowicza w Przemy$lu 
Pochodz!ce z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiello"skiego
Varia

Informacje o zasobach archiwalnych, sygn. 80 (fragmenty pomocy archi-
walnych)
&ród#a kartogra'czne, sygn. 81(89 (kserokopie, publikacje)
&ród#a drukowane, sygn. 90(119
Opracowania, sygn. 120(180
Opracowania niepublikowane, sygn. 181(185

��&�� 6SRVyE�V\JQRZDQLD�PDWHULDâyZ

NUMEROWANIE ZESPO)ÓW/ZBIORÓW
Poza dwoma przypadkami, zespo#y/zbiory w archiwum PWIN nie s! nu-
merowane. Wyj!tki stanowi! kolekcja „Dwie okupacje…” oraz spu$cizna 
dr.*Aleksandra Kola"czuka*– opracowane i zdigitalizowane w ramach do'-
nansowania z NInA. Spu$cizna dr. Aleksandra Kola"czuka zosta#a opatrzo-
na numerem 10, a kolekcja „Dwie okupacje…” numerem 11*– s! to ozna-
czenia umieszczone w inwentarzach archiwalnych dost+pnych na miejscu 
w czytelni PWIN, nie zosta#y one umieszczone na stronie internetowej In-
stytutu w miejscu udost+pniania skanów. Numery te nie s! na co dzie" wy-
korzystywane w pracy archiwum ze wzgl+du na niewielk! liczb+ zespo#ów/ 
/zbiorów wchodz!cych do zasobu archiwalnego PWIN; zosta#y nadane ze 
wzgl+du na wymagania konkursowe, stawiane w projekcie przez instytucj+ 
'nansuj!c!. 
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OPIS JEDNOSTEK ARCHIWALNYCH
Jednostki archiwalne s! numerowane cyframi arabskimi, w sposób ci!g"y, 
zgodnie z pozycj! w inwentarzu archiwalnym.
Teczki opisane s! nast#puj!co:

–  u góry: nazwa zespo"u/zbioru
–  na $rodku: tytu" jednostki
–  pod tytu"em: daty skrajne
–  prawy dolny róg: sygnatura (tylko kolejny numer w zespole, np.%11)
–  na dole, po$rodku: liczba stron (poza kolekcj!: Materia"y dotycz!ce 

greckokatolickiej para&i przemyskiej).
Opis na teczkach sporz!dzany jest odr#cznie lub cz#$ciowo jest wydrukiem 
naklejonym na teczk#.
Przyk"adowy opis teczki: patrz za"!cznik nr%5.
W przypadku zeszytów (skoroszytów) w spu$ci'nie dr. Aleksandra Kola(-
czuka elementy opisu (w postaci wydruku komputerowego) zosta"y nakle-
jone na frontow! ok"adk# zeszytu (patrz za"!cznik nr%6).

OPIS DOKUMENTÓW
Dokumenty wewn!trz jednostek s! paginowane (numeracja stron) w pra-
wym górnym rogu (dla stron recto, w lewym górnym dla stron verso), mi#k-
kim o"ówkiem (z wyj!tkiem kolekcji Materia"y dotycz!ce greckokatolickiej 
diecezji przemyskiej%– tam dokumenty nie zosta"y spaginowane). Materia"y 
nie zosta"y oznaczone piecz!tk! w"asno$ciow! archiwum.

��'�� 6WRVRZDQLH�PDWHULDâyZ�SRPRFQLF]\FK

W opracowaniu materia"ów archiwalnych w PWIN inspirowano si# zarów-
no wytycznymi NDAP, jak i praktyk! opracowania spu$cizn w AP w Prze-
my$lu.

��(�� 6\VWHP�LQIRUPDF\MQ\

Archiwum nie wypracowa"o w"asnego systemu informacyjnego. Archi-
wum PWIN w opracowaniu swojego zasobu kieruje si# przede wszystkim 
do$wiadczeniem archiwów pa(stwowych oraz wiedz! kojarzon! z uniwer-
syteck! archiwistyk! (obecna archiwistka Instytutu, Bogumi"a Kowal, jest 
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absolwentk! historii o specjalno"ci archiwistyka na Uniwersytecie Marii 
Curie-Sk#odowskiej; wcze"niej materia#y opracowywa# August Fenczak$ – 
pracownik PWIN w latach 1991%2003, wcze"niej m.in.$ pracownik Woje-
wódzkiego Archiwum Pa&stwowego w Rzeszowie i AP w Przemy"lu). Na-
macalnym dowodem na to s! pomoce archiwalne$– inwentarze tworzone 
dla poszczególnych zespo#ów/zbiorów, zawieraj!ce wst'p wzorowany za-
warto"ci! i uk#adem tre"ci na wst'pie Kazimierza Konarskiego. W inwen-
tarzach tych elementy opisu poszczególnych jednostek s! wzorowane na 
(wci!( u(ywanej przez niektóre archiwa pa&stwowe) bazie IZA.

��)�� 'RGDWNRZH�XZDJL

Tylko cz'") zasobu archiwalnego PWIN zosta#a opracowana. W"ród ma-
teria#ów nieopracowanych wymieni) mo(na spu"cizn' dokumentow! po 
przemyskiej Stacji Naukowej PTH. Archiwistka Instytutu, B.$Kowal, szacuje 
stopie& opracowania archiwum na ok.$66%.
Pewn! trudno") sprawia de*niowanie wydzielonych ca#o"ci archiwalnych 
spo"ród darowizn (poza aktami w#asnymi oraz materia#ami po PTH) oraz 
ich nazywanie$ – tj.$ uznanie, czy dana ca#o") jest zespo#em archiwalnym, 
czy zbiorem archiwalnym. Na$ podstawie uzyskanych przeze mnie infor-
macji w niniejszym opracowaniu ca#o"ci te klasy*kowa#am jako zespo#y 
w przypadku Materia#ów rodziny Podlaszeckich i Spu"cizny dr. Aleksandra 
Kola&czuka; w pozosta#ych przypadkach wydzielone ca#o"ci uznawa#am 
za kolekcje. Nie pokrywa si' to ca#kowicie z terminologi! stosowan! przez 
PWIN. W pomocach informacyjnych zespo#em nazywane s! równie( Ma-
teria#y dotycz!ce greckokatolickiej diecezji przemyskiej, natomiast cz'") za-
sobu pod nazw! „Dwie okupacje (1939%1941 i 1941%1944). +ycie codzien-
ne na pograniczu” nazywana jest zazwyczaj kolekcj!/zbiorem, w niewielu 
przypadkach równie( zespo#em (w drukowanym inwentarzu archiwalnym 
ze wst'pem dost'pnym w siedzibie archiwum wyst'puj! oba okre"lenia, 
z przewag! terminów „zbiór” i „kolekcja”).
Warto odnotowa) równie( fakt, i( kolekcja dotycz!ca II wojny "wiatowej 
wyst'puje pod dwiema nazwami: „Zbiór materia#ów dotycz!cych II$wojny 
"wiatowej w Przemy"lu i Galicji Wschodniej” (ta wersja wyst'puje np.$w opi-
sie teczek) oraz „Dwie okupacje (1939%1941 i 1941%1944). +ycie codzienne 
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na pograniczu” (jest to jednocze!nie nazwa zadania wykonywanego w ra-
mach do"nansowania z NInA). Nie stanowi to jednak problemu w funkcjo-
nowaniu archiwum.
Opracowanie archiwalne w archiwum PWIN niejednokrotnie wykracza 
poza standardowy opis na poziomie jednostki archiwalnej. Przyk#adem 
tego mo$e by% szczegó#owy wykaz i opis fotogra"i zamieszczonych w jednej 
z jednostek archiwalnych w spu!ci&nie A.'Kola(czuka, a tak$e uzupe#nienie 
jednej z teczek (sygn. 11 ) [Korespondencja Jana Podlaszeckiego z krew-
nymi i znajomymi, z obozu dla moskalo"li w Sankt Florian'– Steiermark], 
1915)1917), wchodz*cej w sk#ad zespo#u Materia#y rodziny Podlaszeckich, 
o wydruk komputerowy zawieraj*cy t#umaczenie na j+zyk polski (z j+zyków 
ukrai(skiego i niemieckiego) tre!ci zawartej w archiwaliach'– co niew*tpli-
wie jest ogromnym u#atwieniem dla u$ytkowników.
 
����8GRVWċSQLDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Instytut udost+pnia cz+!% swoich materia#ów online. Na'stronie interneto-
wej PWIN w zak#adce „Archiwistyka spo#eczna” umieszczono skany mate-
ria#ów z kolekcji „Dwie okupacje…” (202 j.a.) oraz ze spu!cizny dr. Aleksan-
dra Kola(czuka (70 j.a.). Skany te w wysokiej rozdzielczo!ci oraz orygina#y 
s* dost+pne równie$ w siedzibie PWIN, podobnie jak pozosta#e materia#y, 
niemaj*ce kopii cyfrowych.
W czasie wizyty w PWIN pracownia naukowa (czytelnia) by#a zamkni+ta 
i nieogrzewana, w zwi*zku z trwaj*cym remontem. Mimo to istnia#a mo$-
liwo!%, aby po uprzednim kontakcie udost+pni% materia#y pojedynczym 
u$ytkownikom i wspó#pracownikom Instytutu.
Czytelnia jest wyposa$ona w jeden du$y stó# na ok.'10 miejsc, otoczony re-
ga#ami z ksi*$kami. PWIN posiada równie$ w#asny czytnik mikro"lmów.
U$ytkownicy korzystaj*cy na miejscu z materia#ów mog* wykonywa% cy-
frowe kopie w#asnymi aparatami fotogra"cznymi. 
Autorce niniejszego opracowania udost+pniano materia#y przy biurku 
w g#ównym pomieszczeniu Instytutu (gdzie znajduje si+ równie$ cz+!% bi-
blioteki), w którym ma swoje stanowiska cz+!% jego pracowników.
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��$�� 6SRVRE\�XGRVWċSQLDQLD

Online !
Na miejscu !

��%�� .ZHUHQG\�DUFKLZDOQH

Archiwum PWIN realizuje kwerendy archiwalne na zlecenie, cho" nie s# to 
cz$ste przypadki. 
Zazwyczaj za po%rednictwem wiadomo%ci e-mail u&ytkownik zadaje pyta-
nie, czy Instytut posiada materia'y do jakiego% tematu. Wtedy pracownicy 
wykonuj# wst$pn# kwerend$ i gdy potwierdzaj# posiadanie materia'ów(– 
u&ytkownik przyje&d&a z nich skorzysta" w czytelni lub, je%li wyrazi tak# 
ch$", pracownicy wykonuj# kopie (skany lub ksero). W takim wypadku 
u&ytkownik ponosi tylko koszty zwi#zane z wykonaniem kopii. Wysy'ka 
kopii (e-mailem lub poczt#) odbywa si$ po wp'aceniu umówionej kwoty na 
konto PWIN. Warto zaznaczy", &e ceny wykonania kopii z archiwaliów nie 
ró&ni# si$ wiele od cen rynkowych tego typu us'ug (1 z' za skan i obróbk$ 
strony; ksero A4(– 0,25 z', ksero A3(– 0,50 z'). Nie pobiera si$ op'at za sam# 
kwerend$, tj.(za czas pracy osoby zajmuj#cej si$ tym.

��&�� 2FHQD�GRVWċSQRğFL�L�RJUDQLF]HQLD�Z�GRVWċSLH

Archiwum PWIN jest szeroko udost$pniane, a ograniczenia w dost$pie s# 
zredukowane do minimum: nie pobiera op'at za udost$pnianie i zezwala 
u&ytkownikom na wykonywanie kopii archiwaliów w'asnymi aparatami fo-
togra)cznymi.
U&ytkownik chc#cy skorzysta" na miejscu z materia'ów archiwalnych wy-
pe'nia zamówienie( – w tym celu wykorzystuje si$ formularz wypo&ycze-
nia akt z archiwum zak'adowego, na którym u&ytkownik wpisuje dat$, imi$ 
i nazwisko, nazw$ zespo'u oraz numery jednostek archiwalnych.
Udost$pnianie nie jest ograniczone ze wzgl$du na rodzaj czy temat kweren-
dy, status u&ytkownika etc. Nie wymaga si$ &adnych pisemnych wniosków, 
listów polecaj#cych, nie spisuje si$ danych z dokumentów osobistych.
W przypadku materia'ów zamieszczonych w Internecie, aby z nich korzy-
sta", nie jest wymagane logowanie czy inna forma uwierzytelniania. Skany 
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umieszczone online maj! s"ab! jako#$, cho$ zale%y to od konkretnego mate-
ria"u. Odwzorowania cyfrowe w pe"nej rozdzielczo#ci s! dost&pne na miej-
scu, w czytelni PWIN. 
W przypadku spu#cizny dr. Aleksandra Kola'czuka jednostka o sygn. 1: 
Zdj&cia Aleksandra Kola'czuka, nie jest udost&pniana online(– po klikni&-
ciu w link u%ytkownik otrzymuje komunikat „Dokument ten dost&pny jest 
jedynie w Bibliotece PWIN”.

��'�� /LF]ED�Xī\WNRZQLNyZ�

W ci!gu(roku z archiwum PWIN na miejscu, w czytelni korzysta ok.(20(osób 
(szacunki B.(Kowal).
W przypadku materia"ów dost&pnych online licznik wskazuje na 
ok.(1500(wizyt rocznie (wej#cia na podstrony zawieraj!ce skany; liczba od-
wiedzaj!cych ca"! stron& internetow! PWIN to ok.(3750 rocznie). 

��(�� 5RG]DMH�Xī\WNRZQLNyZ

Z archiwum korzystaj! g"ównie osoby w #rednim b!d) starszym( wieku 
(40*70 lat), przewa%nie naukowcy lub dziennikarze, w minimalnym stop-
niu równie% studenci i doktoranci (19*24 lat). 
Zainteresowaniem ciesz! si& g"ównie spu#cizna dr. Aleksandra Kola'czuka 
i materia"y rodziny Podlaszeckich.

��)�� 6SRVyE�UHMHVWURZDQLD�XGRVWċSQLHĕ

U%ytkownicy korzystaj!cy z materia"ów w siedzibie archiwum rejestruj! si&, 
wype"niaj!c zamówienie (na formularzu wypo%ycze' akt z archiwum za-
k"adowego) oraz wpisuj!c si& do „Ksi!%ki odwiedzin”, w której umieszczaj!: 
imi& i nazwisko, dat&, cel przybycia(– akta z których korzystaj!, podpis. 

����3UREOHP\
Jednym z g"ównych problemów w codziennym funkcjonowaniu PWIN s! 
kwestie +nansowe, tj.(przede wszystkim brak +nansowej stabilizacji. Insty-
tut utrzymuje si& przede wszystkim z zewn&trznych dotacji i grantów(– wy-
soko#$ #rodków pozyskanych w danym(roku zale%y wi&c od sukcesów lub 
pora%ek w ró%nego typu konkursach dotacyjnych. W zwi!zku z tym trudno 
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d!ugofalowo zaplanowa" dzia!alno#" Instytutu; co wi$cej%– mo&e zdarzy" si$ 
sytuacja, w której „w jednym%roku Instytut funkcjonuje w granicach fanta-
stycznych, natomiast na drugi%rok nie istnieje”.
Konsekwencj' braku sta!ego (nansowania s' dwa kolejne problemy%– lo-
kalowe (brak dostatecznego miejsca do przechowywania biblioteki i archi-
wum) oraz kadrowe (brak wystarczaj'cej liczby pracowników%– S.%St$pie) 
zg!asza potrzeb$ utworzenia trzech kolejnych etatów, bior'c pod uwag$ 
ogrom zada), jakie wykonuje PWIN).
Kolejnym zagadnieniem identy(kowanym przez pracowników Instytutu 
jest potrzeba konserwacji cz$#ci zasobu archiwalnego%– m.in.%Materia!ów 
rodziny Podlaszeckich. 
 
����3ODQ\�QD�SU]\V]âRğý

Podczas badania terenowego w PWIN trwa! remont cz$#ci siedziby; jego 
bezpo#rednim efektem mia!o by" odnowienie przestrzeni magazynowej 
oraz doposa&enie jej w nowe rega!y.
Ze wzgl$du na brak stabilizacji (nansowej (patrz: sekcja 15%– Problemy) In-
stytut nie ma wi$cej skonkretyzowanych planów zwi'zanych z archiwum. 

��$�� �3RVWċSRZDQLH�]�PDWHULDâDPL�DUFKLZDOQ\PL��
Z�SU]\SDGNX�OLNZLGDFML

Zgodnie z zapisami w statucie, w przypadku likwidacji stowarzyszenia 
Walne Zebranie Cz!onków decyduje m.in.%o losach maj'tku stowarzysze-
nia%– w tym zasobu archiwalnego i zbiorów bibliotecznych. Statut PWIN 
nie precyzuje, jakiej konkretnie instytucji maj' zosta" przekazane te dobra 
i pozostawia t$ decyzj$ Walnemu Zebraniu. 
W#ród instytucji, do których w wypadku likwidacji PWIN chcia!by prze-
kaza" swoje zbiory, na pierwszym miejscu wymienia si$ Archiwum Pa)-
stwowe w Przemy#lu. W przypadku odmowy zasób archiwalny PWIN mo&e 
zosta" przekazany do Archiwum Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej 
Ko#cio!a Greckokatolickiego w Przemy#lu, biblioteka za# do Pa)stwowej 
Wy&szej Szko!y Wschodnioeuropejskiej w Przemy#lu. 
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����0LHMVFH�Z�UXFKX�DUFKLZLVW\NL�VSRâHF]QHM�
PWIN de!niuje siebie jako archiwum spo"eczne, okazjonalnie wspó"pra-
cuje z O#rodkiem KARTA (np.$wymieniaj%c informacje i publikacje), jest 
równie& cz"onkiem Sieci Archiwów Spo"ecznych zainicjowanej przez Fun-
dacj' O#rodka KARTA oraz sygnatariuszem Karty Zasad Archiwów Spo-
"ecznych. 
 
����2FHQD�]QDF]HQLD�SURMHNWX
��$�� :DUWRğý�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

W mojej opinii zasób archiwalny PWIN przedstawia istotn% warto#(, 
zw"aszcza w perspektywie lokalnej. Szczególnie cenny wydaje si' zespó" 
archiwalny Materia"y rodziny Podlaszeckich, zawieraj%cy dokumenty dato-
wane od po"owy XIX$w. W przypadku tego zespo"u wa&ny jest równie& jego 
du&y stopie) zachowania oraz unikatowo#( i charakter materia"ów. Istotn% 
warto#( ma równie& niewielki zbiór pn. Materia"y dotycz%ce greckokatolic-
kiej diecezji przemyskiej, a tak&e poka*na kolekcja dotycz%ca II$wojny #wia-
towej w Przemy#lu i Galicji Wschodniej, która zawiera m.in.$materia"y po-
zwalaj%ce spojrze( na ten okres w dziejach nie tylko z perspektywy historii 
politycznej, ale tak&e np.$osobistych prze&y( mieszka)ców, &ycia codzienne-
go, tajnego nauczania oraz stosunków na pograniczu w tym specy!cznym 
okresie. 
Materia"y znajduj%ce si' w PWIN mog% zainteresowa( nie tylko historyków 
(w tym specjalizuj%cych si' w historii wojskowo#ci, regionalnej, Ko#cio"a 
greckokatolickiego), ale tak&e socjologów, etnologów czy j'zykoznawców.
Warto równie& zwróci( uwag' na to, &e PWIN ma charakter o#rodka infor-
macji naukowej$– posiada nie tylko materia"y archiwalne w oryginale, ale 
równie& kopie dokumentów z innych placówek oraz bardzo bogat% bibliote-
k' o tematyce regionalnej i ukrainoznawczej, a tak&e materia"y warsztatowe 
innych badaczy, co mo&e by( istotn% pomoc% dla osób zajmuj%cych si' t% 
tematyk%$– nawet je#li materia"y te nie maj% stricte charakteru materia"ów 
archiwalnych.
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��%�� :Sâ\Z�QD�ORNDOQĆ�VSRâHF]QRğý�

PWIN jako organizacja (nie tylko jego archiwum) ma znacz!cy wp"yw na 
spo"eczno#$ badaczy i osób zainteresowanych tematyk! regionaln!, ukra-
inoznawcz!, historii Ko#cio"a greckokatolickiego, pogranicza polsko-ukra-
i%skiego etc.&– zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. 
Jednocze#nie aktywno#$ Instytutu nie jest przychylnie postrzegana w lokal-
nym #rodowisku, w zwi!zku z napi'ciami pomi'dzy Polakami i Ukrai%cami 
oraz wci!( funkcjonuj!c! pami'ci! spo"eczn! dotycz!c! zbrodni UPA na 
mieszka%cach regionu i ich przodkach. 

��&�� 0RīOLZ\�ZSâ\Z�QD�ZL]HUXQHN�DUFKLZyZ�Z�VSRâHF]HĕVWZLH

PWIN mo(e mie$ pozytywny wp"yw na wizerunek archiwów w spo"ecze%-
stwie ze wzgl'du na du(! otwarto#$ (brak obostrze% w dost'pie do archi-
wum), mi"! obs"ug' u(ytkowników oraz dzia"ania edukacyjne (cho$ nie-
zwi!zane bezpo#rednio z archiwum Instytutu). PWIN organizuje równie( 
sta(e i praktyki, z których corocznie korzystaj! nowe osoby&– co równie( 
mo(e oddzia"ywa$ dodatnio na postrzeganie tej instytucji na zewn!trz. 
Znajomo#$ dzia"a% Instytutu (poza osobami specjalizuj!cymi si' w tematy-
ce podejmowanej przez PWIN) ma charakter raczej lokalny, a nie ogólno-
polski. 
PWIN nie funkcjonuje pr'(nie w mediach tradycyjnych ani internetowych.

��'�� 6WDELOQRğý�SURMHNWX

W moim odczuciu projekt odznacza si' niewielk! stabilno#ci!. Zwi!zane 
jest to z brakiem sta"ego )nansowania, problemami lokalowymi, ci!g"! po-
trzeb! zapewniania odpowiednich warunków przechowywania dla mate-
ria"ów archiwalnych (maj!cych form' )zyczn!, a nie cyfrow!) oraz z"y stan 
)zyczny cz'#ci z nich.

��(�� ,QQH

Bardzo istotn! cz'#ci! misji PWIN jest dzia"anie na rzecz wspó"pracy pol-
sko-ukrai%skiej, propagowania idei dobrego s!siedztwa, upowszechnianie 
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wiedzy o wspólnej polsko-ukrai!skiej historii i wspólnym dziedzictwie kul-
turowym, dzia"ania na rzecz mniejszo#ci oraz propagowanie tolerancji.
Ciekawe wnioski mo$e przynie#% spojrzenie na dzia"alno#% PWIN w szer-
szym kontek#cie, który obejmuje rol& Polski jako partnera Ukrainy w kon-
taktach z Uni' Europejsk' z jednej strony, z drugiej natomiast(– kon)ikty 
i niech&%, które od wielu lat wkradaj' si& w codzienne stosunki tych dwóch 
nacji, szczególnie widoczne na pograniczu.

=DâĆF]QLNL

6SLV�]DâĆF]QLNyZ
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Materia"y rodziny Podlaszeckich, [Korespondencja Jana Podlaszeckiego 
z krewnymi i znajomymi, z obozu dla moskalo*li w Sankt Florian(– Ste-
iermark], 1915+1917, sygn. 11, s.(7+8.
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czej (u do"u); Archiwum PWIN, Materia"y rodziny Podlaszeckich, [Re-
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5.  Opis teczki o sygn. 97 ze spu%cizny dr. Aleksandra Kola#czuka; Archi-
wum PWIN, Spu%cizna dr. Aleksandra Kola#czuka, Wspomnienia My-
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Kola#czuka dotycz(ce wojska Ukrai#skiej Republiki Ludowej w latach 
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PWIN; fot. Magdalena Wi%niewska-Drewniak, fotogra)a wykonana 
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2004# r., oprac. R." Kuli$czak, R." T." #amasz, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr"10, 2004, s."396–398.

Sprawozdanie !nansowe [Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] za 
2005#rok, oprac. R."T."#amasz, R."Kuli$czak, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr"11, 2005, s."297–301.

Sprawozdanie !nansowe [Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] za 
2006#rok, oprac. R."T."#amasz, R."Kuli$czak, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr"12, 2006, s."388–392.

Sprawozdanie !nansowe [Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] za 
2007#rok, oprac. R."T."#amasz, R."Kuli$czak, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr"13, 2007, s."350–354.
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Sprawozdanie !nansowe [Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] za 
2008#rok, oprac. R.!T.!"amasz, R.!Kuli#czak, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr!14, 2008–2011, s.!208–213.

Sprawozdanie !nansowe [Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] za 
2009#rok, oprac. R.!T.!"amasz, R.!Kuli#czak, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr!14, 2008$2011, s.!214–219.

Sprawozdanie !nansowe [Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] za 
2010#rok, oprac. R.!T.!"amasz, R.!Kuli#czak, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr!14, 2008$2011, s.!220–225.

Sprawozdanie !nansowe [Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] za 
2011#rok, oprac. R.!T.!"amasz, R.!Kuli#czak, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr!14, 2008$2011, s.!226–231.

Sprawozdanie !nansowe [Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] za 
2012#rok, oprac. R.!T.!"amasz, R.!Kuli#czak, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr!15, 2012, s.!281–286.

Sprawozdanie !nansowe [Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] za 
2013#rok, oprac. R.!T.!"amasz, R.!Kuli#czak, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr!16/17, 2013$2014, s.!396–401.

Sprawozdanie !nansowe [Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] za 
2014#rok, oprac. R.!T.!"amasz, R.!Kuli#czak, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 
nr!16/17, 2013$2014, s.!402–407.

Sprawozdanie z dzia"alno$ci Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za#rok 
1996, „Biuletyn Informacyjny Po%udniowo-Wschodniego Instytutu Nauko-
wego”, nr!2, 1996, s.!9–25.

Sprawozdanie z dzia"alno$ci Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 
1997#rok, „Biuletyn Informacyjny Po%udniowo-Wschodniego Instytutu Na-
ukowego”, nr!3, 1997, s.!5–17.

Sprawozdanie z dzia"alno$ci Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 
1998#rok, „Biuletyn Informacyjny Po%udniowo-Wschodniego Instytutu Na-
ukowego”, nr!4, 1998, s.!5–21.

Sprawozdanie z dzia"alno$ci Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 
1999#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!5, 1999, s.!276–287.

Sprawozdanie z dzia"alno$ci Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 
2000#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!6, 2000, s.!279–291.

Sprawozdanie z dzia"alno$ci Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 
2001#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!7, 2001, s.!267–284.

Sprawozdanie z dzia"alno$ci Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 
2002#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!8, 2002, s.!329–345.
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Sprawozdanie z dzia!alno"ci Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 
2003#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!9, 2003, s.!187–216.

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Prze-
my"lu za 2004#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!10, 2004, s.!367–395.

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Prze-
my"lu za 2005#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!11, 2005, s.!267–296.

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Prze-
my"lu za 2006#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!12, 2006, s.!350–369.

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Prze-
my"lu za 2007#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!13, 2007, s.!323–349.

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Prze-
my"lu za lata 2008$2011, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!14, 2008"2011, 
s.!189–207.

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Prze-
my"lu za 2012#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!15, 2012, s.!261–280.

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Prze-
my"lu za 2013 i 2014#rok, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr!16/17, 2013"2014, 
s.!369–395.

%ród!a &nansowania Instytutu w latach 1990–1995, „Biuletyn Informacyjny Po#u-
dniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego”, nr!1, 1995, s.!42–43.

ĨUyGâD�LQWHUQHWRZH

[Po!udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy"lu w bazie polskich archiwów 
spo!ecznych O"rodka KARTA], http://archiwa.org/as_baza_arch.php#/
arch/716 [dost$p: 2.05.2017].

Baran S., Kobylnica Wo!oska#– odkrycie cennych dokumentów cerkiewnych, http://
www.wielkieoczy.info.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4&dzialy=4&ak-
cja=artykul&artykul=139 [dost$p: 26.06.2017].

Cenny dar dla Archiwum Pa'stwowego w Przemy"lu, http://www.przemysl.ap.gov.
pl/art,203,cenny-dar-dla-archiwum-panstwowego-w-przemyslu [dost$p: 
26.06.2017].

I# Mi(dzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne. Aktualne problemy ar-
chiwistyki i zarz)dzania dokumentami, 21 maja 2016# roku, http://lublin.
ap.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/seminarium-program.pdf [dost$p: 
07.05.2017].
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Karta Zasad Archiwów Spo!ecznych, http://archiwa.org/as_karta_zasad.php [do-
st!p: 29.06.2017].

Lista ofert, które nie spe!niaj" wymogów formalnych, nades!anych w ramach kon-
kursu „Wspieranie dzia!a# archiwalnych w zakresie niepa#stwowego zasobu 
archiwalnego 2016$– priorytet digitalizacja”, bip.ap.gov.pl/plik.php?id=6460 
[dost!p: 11.08.2016].

Lista projektów dot. realizacji zadania publicznego „Wspieranie dzia!a# archiwal-
nych 2016. II$cz%&'”, które nie spe!niaj" wymogów formalnych, https://www.
archiwa.gov.pl/"les/DOTACJE%202016/bledy_formalne_lista.pdf [dost!p: 
06.08.2016].

Po!udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy&lu [strona internetowa], www.
pwin.pl.

Sie' Archiwów Spo!ecznych, http://archiwa.org/as_siec.php [dost!p: 29.06.2017].

,QQH�PDWHULDâ\�QLHSXEOLNRZDQH

[Oferta organizacji pozarz"dowej realizacji zadania publicznego sk!adana w ramach 
programu Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa#stwowych „Wspieranie dzia-
!a# archiwalnych 2016$– priorytet digitalizacja”. Zadanie pt. „Kulturotwór-
cza rola para(i na wsi galicyjskiej, na przyk!adzie para(i greckokatolickiej 
w Kobylnicy Wo!oskiej (pow. lubaczowski)”, dokument otrzymany od Na-
czelnej Dyrekcji Archiwów Pa#stwowych w ramach dost!pu do informacji 
publicznej, 2016, Archiwum prywatne MWD.

[Oferta organizacji pozarz"dowej realizacji zadania publicznego sk!adana w ramach 
programu Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa#stwowych „Wspieranie dzia-
!a# archiwalnych 2016”. Zadanie pt. „Stacja Naukowa Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego w Przemy&lu, jej za!o)yciele oraz pracownicy”, dokument 
otrzymany od Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa#stwowych w ramach do-
st!pu do informacji publicznej, 2016, Archiwum prywatne MWD.

Plakat reklamuj"cy spotkanie$ – prezentacj% wyników projektu „Dwie okupacje 
(1939*1941 i 1941*1944). +ycie codzienne na pograniczu” dla studentów 
PWSW w Przemy&lu w dn. 20.12.2013$r.; dokumentacja w$asna PWIN, dzi!-
ki uprzejmo%ci p. B.&Kowal.

Raport ko#cowy [Po!udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] z wykonania 
zadania w ramach Programu Archiwistyka Spo!eczna [ze &rodków Naro-
dowego Instytutu Audiowizualnego]. „Polsko-ukrai#skie braterstwo broni 
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w 1920!roku”, dokument otrzymany od Narodowego Instytutu Audiowizu-
alnego w ramach dost!pu do informacji publicznej, 2013, Archiwum pry-
watne MWD.

Raport ko"cowy [Po#udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] z wykonania za-
dania w ramach Programu Archiwistyka Spo#eczna ze $rodków Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego. „Dwie okupacje (1939%1941 i 1941%1944). &y-
cie codzienne na pograniczu”, dokument otrzymany od Narodowego Insty-
tutu Audiowizualnego w ramach dost!pu do informacji publicznej, 2014, 
Archiwum prywatne MWD.

Wniosek [Po#udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] o do'nansowanie za-
dania w ramach Programu Archiwistyka Spo#eczna [ze $rodków Narodo-
wego Instytutu Audiowizualnego]. „Polsko-ukrai"skie braterstwo broni 
w 1920!roku”, dokument otrzymany od Narodowego Instytutu Audiowizu-
alnego w ramach dost!pu do informacji publicznej, 2012, Archiwum pry-
watne MWD.

Wniosek [Po#udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] o do'nansowanie zada-
nia w ramach Programu Archiwistyka Spo#eczna [ze $rodków Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego]. „Dwie okupacje (1939%1941 i 1941%1944). &y-
cie codzienne na pograniczu”, dokument otrzymany od Narodowego Insty-
tutu Audiowizualnego w ramach dost!pu do informacji publicznej, 2013, 
Archiwum prywatne MWD.

2SUDFRZDQLD�

Archiwa organizacji pozarz(dowych w Polsce, red. T."Czarnota, M."Konstankiewicz, 
Warszawa#Lublin 2015.

Fenczak A."S., Z tradycji naukowych Przemy$la. Od „Societatis Presbyterorum” do 
Po#udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego, „Biuletyn Informacyjny 
Po$udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego”, nr"1, 1995, s."7–9.

Kowal B., Archiwum Po#udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemy$lu, 
[w:] Archiwa organizacji pozarz(dowych w Polsce, red. T."Czarnota, M."Kon-
stankiewicz, Warszawa#Lublin 2015, s."89–106.

Kowal B., Projekt „Polsko-ukrai"skie braterstwo broni w 1920! roku”, „Przemyski 
Przegl%d Kulturalny”, nr"3#4 (26#27), 2012, s."60–61, http://redakcja.pbp.
webd.pl/ppk27.pdf [dost!p: 7.05.2017]. 
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Lewkowicz H., Ukrainoznawstwo na polsko-ukrai!skim pograniczu etnicznym. 
Dziesi"# lat dzia$alno%ci Po$udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego 
w Przemy%lu 1990&2000, Przemy!l 2001.

St"pie# S., Po$udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w latach 1990–1995, „Biule-
tyn Informacyjny Po$udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego”, nr%1, 
1995, s.%10–24.

Wi!niewska-Drewniak M., Po$udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy-
%lu' – raport z badania terenowego, https://repozytorium.umk.pl/handle/
item/4431 [dost"p: 20.09.2017]. 
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Fundacja Genera! El"biety Zawackiej.  
Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej  

oraz Wojskowej S!u"by Polek
Toru!

�%�� 6NUyFRQ\�RSLV�SURMHNWX

Fundacja Genera" El#biety Zawackiej formalnie powsta"a w 1990$r., jednak 
dzia"ania dokumentacyjne i sposoby pracy s% spadkiem po aktywno&ci po-
dejmowanej przez El#biet' Zawack% ju# pod koniec lat 60.
Na zasób archiwalny Fundacji sk"adaj% si' materia"y dotycz%ce trzech 
g"ównych tematów: dziejów wojennej konspiracji na Pomorzu, dziejów 
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wojskowej s!u"by Polek oraz dziejów Wydzia!u #$czno%ci Zagranicznej Ko-
mendy G!ównej AK „Zagroda”. Najwa"niejsz$ cz&%ci$ tego zasobu s$ teczki 
osobowe (!$cznie kilka tysi&cy), ukazuj$ce te trzy zagadnienia przez pry-
zmat osobistych losów pomorskich konspiratorów, kobiet-"o!nierzy i kurie-
rów AK. Fundacja posiada równie" zbiory muzealne i biblioteczne.
Fundacja prowadzi o"ywion$ dzia!alno%' edukacyjn$ i popularyzatorsk$, 
organizuj$c prelekcje, warsztaty, spotkania oraz konferencje naukowe i po-
pularnonaukowe, a tak"e wydaj$c s!owniki biogra(czne oraz materia!y z or-
ganizowanych sesji.

�&�� ,QIRUPDWRUNL

El"bieta Skerska)– dokumentalistka w dziale Archiwum Pomorskie, w Fun-
dacji od 1999)r., z wykszta!cenia (lolog
Anna Rojewska)– dokumentalistka w dziale Archiwum WSK, w Fundacji 
od 1998)r., z wykszta!cenia bibliotekarz
Dorota Zawacka-Wakarecy)– Prezes Fundacji, zwi$zana z Fundacj$ od po-
cz$tków jej istnienia, uczestniczy!a w pracach E. Zawackiej jeszcze przed 
formalnym powo!aniem Fundacji; z wykszta!cenia chemik, nauczycielka 

�'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�LQIRUPDFML

Data i miejsce wywiadu  E. Skerska) – 6.09.2017 (opis archi-
walny w Archiwum Pomorskim), 
27.09.2017 (pozosta!e kwestie zwi$-
zane z Archiwum Pomorskim)

  D. Zawacka-Wakarecy) – 26.09.2017 
(ogólne aspekty dzia!ania Fundacji, 
plany, (nansowanie)

  A. Rojewska) – 26.09.2017 (Archi-
wum WSK)

  wszystkie wywiady przeprowadzono 
w siedzibie Fundacji (Toru*, ul. Pod-
murna 93)
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Data i miejsce obserwacji  6 i 27.09.2017! – Archiwum Pomor-
skie

 26.09.2017!– Archiwum WSK
Data i miejsce zapoznania si"  
z dokumentami zastanymi

jw.! – pomoce archiwalne, rejestracja 
udost"pnie#, rejestracja wp$ywów, 
wydawnictwa i druki ulotne Funda-
cji, dokumentacja w$asna E. Skerskiej 
i A.!Rojewskiej (sprawozdania, doku-
mentacja kwerend)

�(�� 8ZDJL

Raport uzyska$ akceptacj" informatorek w styczniu 2018!r.
Raport opublikowano w Repozytorium UMK 8.03.2018!r.1

Ze wzgl"du na przygotowywanie publikacji i wyst%pienie konferencyjne 
dotycz%ce opisu archiwalnego w archiwach spo$ecznych odwiedzi$am dzia$ 
Archiwum Pomorskie wcze&niej, 6.09.2017! r., w celu zdobycia informacji 
na ten temat. W zwi%zku z tym w trakcie pe$nego badania terenowego, 
w dniach 26'27.09.2017!r., temat ten nie by$ ju( w Archiwum Pomorskim 
poruszany. 
W ramach badania przeprowadzi$am wywiady z trzema osobami: prezes 
Fundacji oraz dwiema dokumentalistkami, zajmuj%cymi si" dwoma odr"b-
nymi dzia$ami archiwum (patrz: sekcja 1C!– Informator). W czasie mojej 
wizyty w Fundacji nie pracowa$a osoba, która wcze&niej zajmowa$a si" dzia-
$em dokumentacji nieaktowej, tote( na temat tego dzia$u zdoby$am najmniej 
informacji (brak wywiadu, samodzielne zapoznawanie si" ze zbiorami oraz 
pomocami archiwalnymi). 
 

1 M. Wi&niewska-Drewniak, Fundacja Genera! El"biety Zawackiej. Archiwum 
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S!u"by Polek#– raport z badania 
terenowego, 2018, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/5113 [dost"p: 8.03.2018].



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

292

���3URÀO�SURMHNWX�
�$�� 1D]ZD�MHGQRVWNL�SURZDG]ĆFHM�DUFKLZXP�

Fundacja Genera! El"biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Ar-
mii Krajowej oraz Wojskowej S!u"by Polek (od marca 2009#r.).
Wcze$niejsze nazwy:
Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” (1990%2002).
Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej S!u"by Po-
lek” (2002%2009). 

�%�� 7HPDW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Na tematyk& zasobu archiwalnego Fundacji sk!adaj' si&:
x� �historia Armii Krajowej na Pomorzu#– konspiracja okresu II#wojny 

$wiatowej na terenie Pomorza (akta Okr&gu Pomorskiego ZWZ-AK, 
akta Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, teczki osobowe 
pomorskich konspiratorów, materia!y warsztatowe historyków bada-
j'cych konspiracj& na Pomorzu),

x� �historia s!u"by wojskowej Polek w czasie II# wojny $wiatowej na 
wszystkich frontach (teczki osobowe konspiratorek z AK i innych or-
ganizacji, kobiet-"o!nierzy w Polskich Si!ach Zbrojnych na Zachodzie 
i Wojsku Polskim na Wschodzie, materia!y dotycz'ce Organizacji 
Przysposobienia Wojskowego Kobiet),

x� �historia „Zagrody”# – Wydzia!u ('czno$ci Zagranicznej Komendy 
G!ównej AK (depesze oraz teczki osobowe kurierów).

�&�� /RNDOL]DFMD�L�WHUHQ�G]LDâDQLD

Od pocz'tku istnienia Fundacja ma swoj' siedzib& w Toruniu, rodzinnym 
mie$cie jej za!o"ycielki, El"biety Zawackiej, do którego powróci!a kilka lat 
po wojnie. Z Toruniem Fundacja jest $ci$le zwi'zana, m.in.#wspó!pracuj'c 
z Uniwersytetem Miko!aja Kopernika i lokalnym samorz'dem, ale przede 
wszystkim z uwagi na tematyk& cz&$ci zasobu archiwalnego dotycz'cej Ar-
mii Krajowej na Pomorzu.
Wed!ug E. Zawackiej dzieje wojennej konspiracji na Pomorzu by!y zanie-
dbane przez historyków. Panowa!a równie" „zniekszta!cona i szkodliwa dla 
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tutejszego wspó!"ycia spo!ecznego opinia o pomorskiej walce niepodle-
g!o#ciowej czasu okupacji jako ma!o intensywnej lub wr$cz "adnej. Opinia 
ta […] wci%" funkcjonuje w wyobra&ni spo!ecznej, zw!aszcza u tej ludno-
#ci, jaka nap!yn$!a na Pomorze z innych dzielnic po I' i II'wojnie #wiato-
wej […]”2. Remedium na taki stan rzeczy i kojarzenie konspiracji przede 
wszystkim z dzia!alno#ci% w Generalnym Gubernatorstwie mia!o by( do-
kumentowanie dzia!a) AK na Pomorzu oraz historyczne ich opracowanie 
i opublikowanie (w formie biogramów poszczególnych konspiratorów oraz 
monogra*i tematycznych) (patrz: sekcja 7D'– Dzia!alno#( wydawnicza).
Mimo #cis!ych zwi%zków z Toruniem i Pomorzem dzia!alno#( Fundacji 
obejmuje teren ca!ego kraju (szczególnie w zwi%zku z dokumentowaniem 
tematu polskich kobiet-"o!nierzy).

�'�� 'DWD�SRZVWDQLD

1990 (formalne utworzenie fundacji).
Lata 60. XX'w.'– pocz%tki dzia!alno#ci archiwistycznej prowadzonej przez  
E. Zawack% (patrz: sekcja 3'– Pocz%tki).

���3RF]ĆWNL�
Twórczyni% archiwum jest gen. El"bieta Zawacka (ps. „Zo”), ur. w Toruniu 
w 1909'r. W okresie mi$dzywojennym Zawacka by!a instruktork% Przyspo-
sobienia Wojskowego Kobiet; w trakcie II' wojny #wiatowej uczestniczy!a 
w obronie Lwowa w 1939'r., by!% !%czniczk% ZWZ na +l%sku oraz mi$dzy 
Komend% G!ówn% AK a emigracyjnym rz%dem RP na Zachodzie, emisa-
riuszk% do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, „cichociemn%” (jako je-
dyna kobieta), uczestniczk% Powstania Warszawskiego. Zawacka po wojnie 
by!a represjonowana, wi$ziona i dyskryminowana. Podj$!a prac$ naukow%, 
uzyska!a stopie) doktora w 1965 i doktora habilitowanego w 1973'r., pra-
cowa!a na uniwersytetach w Gda)sku i Toruniu. Po'przej#ciu na emerytu-
r$ Zawacka dalej pracowa!a naukowo, w 1996'r. uzyskuj%c tytu! profesora 
zwyczajnego. W 2006'r. nadano jej szlify generalskie (jako drugiej kobiecie 

2 E. Zawacka, Wst!p, [w:] S"ownik biogra#czny konspiracji pomorskiej 1939$1945, 
t.'1, red. H. Maciejewska-Marcinkowska, E. Zawacka, Toru) 1994, s.'11,12.
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w historii Wojska Polskiego). Zmar!a w" roku 2009. Wielokrotnie odzna-
czana i nagradzana, m.in."orderem Virtuti Militari, Orderem Or!a Bia!ego, 
Krzy#em Walecznych, tytu!em Kustosza Pami$ci Narodowej.
W latach 60. El#bieta Zawacka zacz$!a gromadzi% materia!y &ród!owe doty-
cz'ce trzech zagadnie(, które obecnie s' trzema g!ównymi dzia!ami archi-
wum Fundacji, s' to: dzieje konspiracji na Pomorzu w latach 1939)1945, 
dzieje Wojskowej S!u#by Kobiet, dzieje Wydzia!u *'czno+ci Zagranicznej 
Komendy G!ównej ZWZ-AK krypt. „Zagroda”. Chc'c zebra% jak najwi$-
cej dokumentów, Zawacka odnowi!a kontakty osobiste z czasów okupacji 
oraz sprzed wojny i wspó!pracowa!a z Komisj' Historii Kobiet przy Towa-
rzystwie Historycznym m.st. Warszawy. Warto wspomnie%, #e pierwszym, 
pierwotnym tematem, którym zainteresowa!a si$ „Zo”, by!a pomorska dzia-
!alno+% konspiracyjna kobiet"– dopiero potem m$#czyzn. „Programowym 
przy tym za!o#eniem badawczym by!o dotarcie nie tylko do dowódców, do 
konspiratorów wybitnych, a obj$cie badaniem uczestników wszystkich, tak-
#e tych, którym dane by!o jedynie w niewielkiej mierze uczestniczy% w wal-
ce narodu”3.
Dzia!ania dokumentacyjne Zawackiej zintensy,kowa!y si$ zw!aszcza 
po"roku 1978, kiedy ze wzgl$du na szykany natury politycznej zmuszona 
by!a porzuci% stanowisko docenta na UMK i odej+% na emerytur$. Pocz'tko-
wo dzia!alno+% dokumentacyjna „Zo” mia!a charakter prywatny i, ze wzgl$-
du na ówczesn' sytuacj$ w kraju, tajny. Z czasem w!'cza!a w swoje dzia!ania 
coraz szersze grono osób zainteresowanych wspomnian' tematyk'. W lu-
tym 1987" r. cykliczne spotkania skrystalizowa!y si$ w formie Klubu His-
torycznego przy Toru(skim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
(z czasem Klub przybra! imi$ Antoniego Antczaka, podziemnego wojewody 
pomorskiego, zamordowanego przez UB w latach 50.). Dzia!alno+% archi-
walna wci'# organizowana by!a w prywatnym mieszkaniu Zawackiej przy 
ul. Gagarina w Toruniu.
To w gronie skupionym wokó! El#biety Zawackiej powsta!a pod koniec lat 
80. idea powo!ania Stowarzyszenia -o!nierzy Armii Krajowej (powsta!o 

3 E. Zawacka, Do!naszych Czytelników, „Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie 
Armii Krajowej i Klubu Historycznego im. Antoniego Antczaka”, nr"1/6, 1990, s."2.
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formalnie w maju 1989!r., z siedzib" w Warszawie), które potem przekszta#-
ci#o si$ w dzia#aj"cy do dzi% &wiatowy Zwi"zek 'o#nierzy Armii Krajowej. 
Jednym z celów zwi"zku mia#o by( powo#anie fundacji, która zorganizowa-
#aby Archiwum i Muzeum Armii Krajowej. Zabiegi te jednak si$ przeci"-
ga#y. Mimo i) utworzono w Warszawie Fundacj$ Archiwum i Muzeum AK 
im. Stefana Grota-Roweckiego, to w ci"gu kilku miesi$cy istnienia wci") 
nie podj$#a ona dzia#alno%ci dokumentuj"cej histori$ AK. Zniecierpliwio-
ne %rodowisko toru*skie zdecydowa#o si$ utworzy( w#asn" organizacj$ do 
opieki nad pami"tkami konspiracyjnymi, która jednak w pocz"tkowych za-
#o)eniach mia#a z czasem po#"czy( si$ z fundacj" warszawsk". Z powodu 
ma#ej aktywno%ci Fundacji im. Grota-Roweckiego nigdy do tego nie dosz#o.
Fundacj$ „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” powo#ano do )ycia aktem 
notarialnym z dnia 16.02.1990!r. (Rada i Zarz"d Fundacji ukonstytuowa#y 
si$ 2.03.1990!r., rejestracja przez s"d w Warszawie nast"pi#a 16.05.1990!r.). 
Za#o)ycielami byli El)bieta Zawacka oraz dwaj historycy: Grzegorz Górski 
i Stanis#aw Salmonowicz. „Zo” zosta#a pierwszym prezesem Zarz"du Fun-
dacji (funkcj$ t$ sprawowa#a do maja 1991!r.). Od razu pod skrzyd#a Fun-
dacji tra+# te) powo#any do )ycia 3 lata wcze%niej Klub Historyczny, b$d"cy 
zacz"tkiem Fundacji.
Baz$ archiwaln" do prac Fundacji stanowi#y zbiory El)biety Zawackiej, 
uzupe#niane potem w ramach prac Klubu Historycznego, by#y to zw#aszcza 
relacje pomorskich konspiratorów, karty informacyjne dotycz"ce uczestni-
ków konspiracji na Pomorzu, dokumenty organizacji konspiracyjnych, fo-
togra+e oraz wypisy ze ,róde# historycznych i publikacji. Fundacja rozpo-
czyna#a prace ze znacz"cym ju) „posagiem”; by#o to m.in.: ponad 900 relacji 
(cz$%ciowo opracowanych zgodnie ze stworzonymi wytycznymi), ok.!10 tys. 
osobowych kart informacyjnych dotycz"cych pomorskich konspiratorów, 
prawie 500 woluminów bibliotecznych, kartoteka pseudonimów i kryptoni-
mów oraz zespo#y dokumentów oryginalnych, zw#aszcza cenne archiwum 
Komendy Okr$gu Pomorskiego AK z lat 1944-1945. Materia#y te ju) w lu-
tym 1990!r. przeniesiono z prywatnego mieszkania E. Zawackiej do siedziby 
Fundacji.
Fundacja zacz$#a pr$)nie dzia#a( ju) od pierwszych chwil istnienia. W!roku 
1990 odwiedzi#o j" ponad 900 osób; odebra#a niemal 600 listów (prawie 100 
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z zagranicy), podobn! ich liczb" wys#a#a; w tym$roku wydano ponad 50 za-
%wiadcze& (potwierdzaj!cych udzia# kombatantów w walce konspiracyjnej).
Z czasem Fundacja rozszerza#a zakres gromadzonych materia#ów. W 1993$r. 
utworzono dzia# Archiwum WSK, w 1995$ – dzia# Archiwum „Zagrody”. 
Oba powsta#y na bazie materia#ów zebranych wcze%niej przez E. Zawack!. 
W$roku 2002 aktywno%' Fundacji poszerzono o dzia#alno%' muzealn! w ra-
mach Muzeum Wojskowej S#u(by Polek (wtedy nast!pi#a te( zmiana nazwy 
Fundacji; patrz te(: sekcja 4$– Cele istnienia).

���&HOH�LVWQLHQLD
Pocz!tkowo cele dzia#alno%ci Fundacji skupia#y si" na dokumentowaniu 
wojennej konspiracji na Pomorzu, popieraniu i upowszechnianiu bada& na 
jej temat oraz upami"tnianiu tej cz"%ci historii.
Szczególn! funkcj" pe#ni# w tym okresie S!ownik biogra"czny konspiracji po-
morskiej 1939#1945, który by# wtedy priorytetem i celem wszelkich dzia#a& 
Fundacji. W%ród celów szczegó#owych postawionych S!ownikowi, ale rów-
nie( szerzej$– dokumentowaniu dziejów pomorskiej konspiracji$– E. Zawac-
ka wymienia#a nast"puj!ce za#o(enia:

x� �walka ze zniekszta#con! i szkodliw! wizj! pomorskiej konspiracji jako 
ma#o intensywnej lub wr"cz (adnej,

x  walka z zaniedbaniem problematyki Pomorza w II$wojnie %wiatowej 
przez historyków,

x� �stworzenie zast"pczej bazy do bada& nad uczestnikami konspiracji na 
Pomorzu jako grup! spo#eczn!,

x� �oddanie g#osu uczestnikom konspiracyjnych walk na Pomorzu,
x� �wzmocnienie postaw patriotycznych w spo#ecze&stwie pomorskim.

W 1996$r. do tematów, którymi zajmowa#a si" Fundacja (dokumentowanie, 
inicjowanie bada&, upowszechnianie, upami"tnianie) do#!czy#a wojsko-
wa s#u(ba Polek na wszystkich frontach II$wojny %wiatowej, konspiratorzy 
z Pomorza w ogólnopolskich strukturach oraz %rodowiska konspiracyjne po 
1945$r.
W 2002$r. do zada& Fundacji do#!czono gromadzenie muzealiów$– powsta#o 
Muzeum Wojskowej S#u(by Polek (dodane do nazwy Fundacji). Wcze%niej 
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tak!e gromadzono muzealia w ramach Fundacji (zbiera"a je tak!e sama Za-
wacka), ale w 1996#r. oddano je do Muzeum TPOW w Bydgoszczy, ze wzgl$-
du na ograniczone w tej mierze mo!liwo%ci Fundacji.
Po %mierci „Zo” w 2009#r. do celów Fundacji do"&czy"o popularyzowanie 
postaci i !ycia El!biety Zawackiej.
Cele Fundacji zosta"y okre%lone w jej statucie:
„Fundacja jest pozarz&dow& organizacj& po!ytku publicznego, prowadz&c& 
dzia"alno%' spo"ecznie u!yteczn&, naukow&, o%wiatow&, s"u!&c& popieraniu 
bada(:

x� �historii Polski, a w szczególno%ci historii Armii Krajowej na Pomorzu, 
utrwalaniu i upowszechnianiu historii, tradycji i dziedzictwa ideowe-
go Armii Krajowej, 

x� �dziejów wojskowej s"u!by Polek i upami$tnianiu tradycji tej s"u!by”4.
 
���6LHG]LED�

W trakcie swojej ponaddwudziestopi$cioletniej historii Fundacja kilka-
krotnie zmienia"a siedzib$, zawsze jednak znajdowa"a si$ ona w obr$bie 
toru(skiej Starówki (pierwsze dwie siedziby przy ul. Piekary, kolejna przy 
ul.#Wielkie Garbary).
Obecnie zajmuje kamienic$ przy ul. Podmurnej 93 (wieczyste u!ytkowa-
nie). Klucze do budynku zosta"y uroczy%cie przekazane Fundacji przez Pre-
zydenta Miasta Torunia dnia 18.03.2006#r. (z okazji urodzin „Zo”, Honoro-
wej Obywatelki Torunia). Przed wej%ciem do budynku stoi, ods"oni$ta we 
wrze%niu 2014#r., rze)ba pomnikowa El!biety Zawackiej (patrz: za"&cznik 
nr#1).
Na powierzchni$ u!ytkowan& obecnie przez Fundacj$ sk"adaj& si$ trzy 
kondygnacje: parter, gdzie znajduje si$ pomieszczenie przeznaczone na 
magazyn archiwalny (bez materia"ów z Archiwum Pomorskiego) i biblio-
tek$; pierwsze pi$tro, na którym jest m.in.#sekretariat oraz sala wystawowa 

4 Statut Fundacji Genera! El"biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Ar-
mii Krajowej oraz Wojskowej S!u"by Polek z dnia 7.05.2013# r., § 5, http://zawacka.pl/
uploads/dokumenty/statut_07_05_2013.pdf [dost$p: 10.11.2017].
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(miejsce prezentacji wystawy sta!ej pt. Min!"o sto lat… (1909#2009). Kilka 
obrazów z $ycia gen. El$biety Zawackiej „Zo”) wraz z odtworzonym pokojem 
dziennym E. Zawackiej z mieszkania przy ul. Gagarina, a tak"e wydzielo-
na cz#$% „konferencyjna” (do spotka&, prelekcji, lekcji etc.); drugie pi#tro, 
gdzie znajduj' si# pokoje codziennej pracy dokumentalistek (w tym pokój, 
w którym przechowywane jest Archiwum Pomorskie) oraz niewielka wy-
dzielona przestrze& s!u"'ca jako pracownia naukowa.
 

���&KDUDNWHU\VW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
Fundacja gromadzi zarówno archiwalia i ich kopie, jak i zbiory biblioteczne 
i muzealne.
Podstaw# materia!ów aktowych Fundacji tworz' trzy dzia!y: Archiwum Po-
morskie, Archiwum WSK i Archiwum „Zagrody”.

ARCHIWUM POMORSKIE gromadzi przede wszystkim teczki osobowe 
konspiratorów okresu II(wojny $wiatowej, dzia!aj'cych na Pomorzu. Podsta-
w' ka"dej teczki osobowej jest pisemna relacja danego konspiratora (lub jej/ 
/jego rodziny), spisana zgodnie ze stosowanym w archiwum schematem, do-
tycz'ca zw!aszcza (cho% nie tylko) losów konspiratora w trakcie wojny. Poza 
tym w teczkach osobowych znajduj' si# materia!y uzupe!niaj'ce relacj#, do-
kumenty osobiste, korespondencja i fotogra)e. Obecnie (wrzesie& 2017(r.) 
Archiwum Pomorskie posiada ponad 2700 teczek osobowych. Poza teczka-
mi osobowymi w tym dziale znajduje si# równie" zbiór pn. Akta Okr#gu 
Pomorskiego ZWZ-AK z lat 1939*1945 [1975], zawieraj'cy, oprócz odpisów 
materia!ów z innych archiwów, równie" oryginalne wojenne akta Komendy 
Okr#gu Pomorskiego ZWZ-AK (rozkazy i instrukcje w!adz zwierzchnich 
oraz w!asne, meldunki sytuacyjne i wywiadowcze, sprawozdania, korespon-
dencja, szyfry, dokumentacja )nansowa). W sk!ad Archiwum Pomorskiego 
wchodz' te" fragmentaryczne akta Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Po-
morski”, g!ównie z 1944(r. z terenu powiatu chojnickiego. Do(Archiwum przy-
nale"' tak"e spu$cizny badaczy zajmuj'cych si# dziejami Pomorza w trakcie 
II(wojny $wiatowej oraz m.in.(przekazana przez prof. Stanis!awa Salmono-
wicza spu$cizna Ludwika Muzyczki (szefa Administracji Zmilitaryzowanej
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ZWZ-AK) oraz fotogra!e dotycz"ce pomorskiej konspiracji i konspira- 
torów.

ARCHIWUM WOJENNEJ S#U$BY KOBIET zawiera materia%y dotycz"ce 
Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet oraz teczki osobowe pol-
skich kobiet-&o%nierzy walcz"cych w ró&nych formacjach [zw%aszcza w Ar-
mii Krajowej (bez Pomorza'– to w dziale Archiwum Pomorskie) i organi-
zacjach konspiracyjnych poza AK, ale tak&e w Ludowym Wojsku Polskim, 
Polskich Si%ach Zbrojnych na Zachodzie i innych organizacjach; dzia% ten 
zawiera równie& materia%y na temat wi()niarek okresu okupacyjnego i po-
okupacyjnego]. Obecnie (stycze* 2018'r.) w Archiwum WSK znajduje si( 
ponad 4700 teczek osobowych. Na' ich zawarto+, sk%adaj" si( nast(puj"ce 
elementy: relacje, dokumenty osobiste (nazywane w archiwum dokumenta-
mi sensu stricto), o+wiadczenia +wiadków, wycinki prasowe, koresponden-
cja, fotogra!e, pami(tniki, materia%y wspomnieniowe.

ARCHIWUM WYDZIA#U #-CZNO.CI' ZAGRANICZNEJ KOMENDY 
G#ÓWNEJ ZWZ-AK „ZAGRODA” sk%ada si( g%ównie z materia%ów prze-
kazanych przez El&biet( Zawack". Dzia% ten tworzy przede wszystkim ponad 
230 teczek osobowych dotycz"cych &o%nierzy „Zagrody” (kurierów, emisa-
riuszy i innych), które zawieraj" relacje &o%nierzy, o+wiadczenia +wiadków, 
legitymacje odznacze*, korespondencj(, fotogra!e.

W Fundacji istnieje równie& DZIA# DOKUMENTACJI NIEAKTOWEJ, 
którego cz(+ci" jest zbiór fotogra!czny zgromadzony przez E. Zawack", 
a dotycz"cy Organizacji PWK, zw%aszcza obozów PWK (prawie 2000 foto-
gra!i z lat 1931/1939, 1946). W dziale tym znajduj" si( równie& fotogra!e 
dokumentuj"ce rozmaite uroczysto+ci i dzia%alno+, Fundacji. Dzia% ten nie 
zosta% wymieniony w informatorze z 2017 r.

W DZIALE MUZEALIÓW Fundacji znajduje si( kilkaset eksponatów. 
W+ród najcenniejszych wymieni, mo&na m.in.' radiostacj( AP1 z lat 40., 
polowe wyposa&enie &o%nierza Polskich Si% Zbrojnych, klucz do przecho-
wywania i transportowania mikro!lmów u&ywany przez gen. Mari( Wittek, 
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!gurki z chleba wykonane w latach 1942"1943 w wi#zieniu na $ukiszkach 
w Wilnie przez Janin# i W%adys%aw# Rusickie, wyposa&enie obozowe cz%on-
ki' PWK oraz liczne odznaczenia.
Fundacja dysponuje równie& obszern( BIBLIOTEK) zawieraj(c( materia%y 
tematycznie zwi(zane z obszarem zainteresowa' Fundacji. Na*zbiory biblio-
teczne sk%adaj( si#: opracowania publikowane i niepublikowane, czasopi-
sma, prasa konspiracyjna, powsta'cza i wydawana w PSZ na Zachodzie, 
materia%y kartogra!czne, obwieszczenia niemieckich w%adz okupacyjnych, 
druki ulotne (zw%aszcza dotycz(ce dzia%alno+ci Fundacji). 

�$�� =DVyE�WUDG\F\MQ\�F\IURZ\�

Zasób w ogromnej cz#+ci tradycyjny, z niewielkim procentem materia%ów 
cyfrowych [np.*notacje*– wywiady z kombatantami (nieopracowane), mate-
ria%y dotycz(ce dzia%alno+ci fundacji]. 

�%�� :LHONRğý�]DVREX�

Archiwum Pomorskie*– ponad 2700 teczek osobowych, ponad 4200 foto-
gra!i, prawie 20 teczek w zbiorze Okr#gu Pomorskiego ZWZ-AK, archi-
wum L.*Muzyczki (49 teczek), inne spu+cizny oraz materia%y TOW „Gryf 
Pomorski”. 
Archiwum WSK*– ponad 4700 teczek osobowych.
Archiwum „Zagrody”*– ponad 240 teczek osobowych oraz zbiór depesz.
Ikonogra!a* – ponad 2000 fotogra!i osobowych, prawie 2000 fotogra!i 
z obozów PWK, ponad 300 innych fotogra!i, prawie 2200 fotogra!i zgrupo-
wanych w 65 albumach przedstawiaj(cych uroczysto+ci i dzia%ania Fundacji 
(stan na 2013*r.) oraz inne nieopracowane materia%y (np.*notacje).
Muzealia*– ponad 400 eksponatów.
Biblioteka*– ok.*6000 wydawnictw zwartych i ok.*1000 wydawnictw ci(g- 
%ych. 

�&�� )RUPDW\�]DSLVX�L�FKDUDNWHU�À]\F]Q\�]DVREX�
Materia%y oryginalne 

R#kopisy ,
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Fotogra!e tradycyjne "
Fotogra!e cyfrowe "
  g#ównie dokumentuj$ce dzia#alno%& 

Fundacji
Wideo analogowe "
Wideo cyfrowe "
  np.' notacje' – nagrania historii mó-

wionej
Nagrania d(wi)kowe analogowe 
Nagrania d(wi)kowe cyfrowe 
Dokumentacja elektroniczna  
(inna ni* foto, audio lub wideo) 
Druki ulotne "
Ksi$*ki i czasopisma "
Muzealia "
Inne wycinki z gazet

Kopie cyfrowe 

R)kopisy "
Fotogra!e tradycyjne "
Wideo analogowe 
Nagrania d(wi)kowe analogowe 
Druki ulotne 
Inne "

  du*a liczba kopii opracowa+, wypisy 
ze (róde# przechowywanych w in-
nych archiwach

 
���']LDâDQLD�SRGHMPRZDQH�SU]H]�DUFKLZXP�
�$�� :\VWDZ\�

Dzia#alno%& wystawiennicza, polegaj$ca na eksponowaniu zarówno mate-
ria#ów archiwalnych, jak i muzealiów ze zbiorów Fundacji (w postaci ory-
gina#ów lub kopii/plansz), wpisuje si) w jeden z najwa*niejszych celów jej 
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dzia!alno"ci, tj.#w upowszechnianie wiedzy o Polskim Pa$stwie Podziem-
nym, o pomorskiej konspiracji okresu II#wojny "wiatowej oraz o walce Polek 
na wszystkich frontach ostatniej wojny.
W swojej historii Fundacja przygotowa!a kilkadziesi%t wystaw, które tra&!y 
do kilkudziesi'ciu tysi'cy osób. Dzia!alno"( wystawiennicza FGEZ pojawi!a 
si' w po!owie lat 90. Pocz%tkowo wystawy by!y przede wszystkim wydarze-
niami towarzysz%cymi organizowanym przez Fundacj' konferencjom i spo-
tkaniom (patrz: sekcja 7B). Wraz z uzyskaniem w!asnej siedziby z przestrze-
ni% wystawiennicz% ekspozycje prezentowano równie) w siedzibie Fundacji.
W"ród tematów wystaw organizowanych przez FGEZ w ci%gu ostatnich 
15#lat wymieni( mo)na m.in.:

–  Od markietanki do genera!a. Wybitne Polki-"o!nierze (2004, Festiwal 
Nauki i Sztuki w Toruniu),

–  Szminka i karabin (2005, wraz z Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie),

–  #ladami konspiracji toru$skiej 1939%1945 (2006, wystawa sta!a w sie-
dzibie Fundacji),

–  Straty ludno&ci pomorskiej 1939%1945 (2007),
–  Polka 1939%1945 (2008),
–  Min'!o sto lat (1909%2009). Kilka obrazów z "ycia gen. El"biety Zawac-

kiej „Zo” (2009, wystawa sta!a w siedzibie Fundacji),
–  Na nieludzkiej ziemi (2009),
–  Barbarka (2009),
–  Charków(– Katy$(– Twer(– Bykownia. W 70. rocznic' zbrodni katy$-

skiej (2010). 
Przy tworzeniu wystaw Fundacja wielokrotnie wspó!pracowa!a z innymi 
instytucjami kultury#– przeprowadzaj%c w swoich zbiorach kwerendy oraz 
wypo)yczaj%c eksponaty (w"ród instytucji wspó!pracuj%cych z Fundacj% 
w taki sposób wymieni( mo)na np.: Muzeum Wojska Polskiego w Warsza-
wie, Muzeum Tradycji Niepodleg!o"ciowej w *odzi, Instytut Pami'ci Na-
rodowej). Fundacja uczestniczy!a równie) w wymianie ekspozycji, prezen-
tuj%c w swojej siedzibie kolekcje innych instytucji (np.#z Muzeum Stutthof 
w Sztutowie) i po)yczaj%c im w!asne + w celu zaprezentowania ich w innych 
placówkach (np.#Instytutu Pami'ci Narodowej Oddzia! w Gda$sku).



5R]G]LDâ�9,,��)XQGDFMD�*HQHUDâ�(OīELHW\�=DZDFNLHM

303

Fundacja organizowa!a równie" pokazy swoich zbiorów w toru#skich 
i podtoru#skich szko!ach (np.$Armia Krajowa w Szkole Podstawowej nr$32 
w Toruniu, 1996$r.; Kurierzy Zagrody w Liceum Spo!ecznym PW Poltech 
w 1997$r., a tak"e inne, prezentowane w I$Liceum Ogólnokszta!c%cym w To-
runiu, VIII$Liceum Ogólnokszta!c%cym w Toruniu, Liceum Ogólnokszta!-
c%cym w Che!m"y).

�%�� .RQIHUHQFMH��VSRWNDQLD��ZDUV]WDW\��OHNFMH��Z\NâDG\¬�

PRELEKCJE
Fundacja ma ogromny dorobek w zakresie organizowania ró"nego rodzaju 
spotka# edukacyjnych$– zw!aszcza prelekcji i warsztatów. W dotychczasowej 
historii przygotowa!a prawie 1000 takich spotka#, w których udzia! wzi&!o 
ok.$27 tys. osób (!). Najwi&cej prelekcji odby!o si& w latach 2007'2012 (pro-
jekt „Patriotyzm”) oraz w latach 2013'2016 (projekt „Prawdziwe historie”).
Prelekcje i warsztaty organizowane by!y jako samodzielne przedsi&wzi&cia 
edukacyjne lub jako dzia!ania towarzysz%ce np.$ konferencjom lub wysta-
wom i, wielokrotnie, toru#skiemu Festiwalowi Nauki i Sztuki.
Odbiorcy tego typu dzia!a# Fundacji s% bardzo zró"nicowani, np.$ dzieci 
w$ wieku przedszkolnym i szkolnym, m!odzie" i studenci (zw!aszcza Wy-
dzia!u Nauk Historycznych Uniwersytetu Miko!aja Kopernika), harcerze, 
nauczyciele, osoby niepe!nosprawne, cz!onkowie Stowarzyszenia Archiwi-
stów Polskich.
Prelekcje przygotowywane przez Fundacj& odbywaj% si& w jej siedzibie lub 
poza ni%, zarówno w Toruniu jak i poza miastem.
Przyk!adowe tematy dotychczasowych prelekcji:

x� �"ycie i dzia!alno() El"biety Zawackiej,
x� �Armia Krajowa we W!oc!awku,
x� �Szare Szeregi na Pomorzu,
x� �kontakty Pomorza i Wielkopolski w okresie okupacji,
x� �historia i dzia!alno() WSK,
x� �udzia! m!odzie"y z harcerskim rodowodem w walce z okupantem (ze 

szczególnym uwzgl&dnieniem Torunia),
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x� �dzia!alno"# ZWZ-AK i innych organizacji na tle wojennej sytuacji 
w Toruniu,

x� �represje ludno"ci na terenie W$brze%na i Che!mna w okresie okupacji,
x� �wybrane obrazy &ycia i walk partyzanckich 1942'1945,
x� �M!odzie& Pomorza i Kujaw w Szarych Szeregach i Kujawskim Zwi$zku 

Polityczno-Literackim,
x� �Wolne Miasto Gda(sk)– organizacje m!odzie&owe dzia!aj$ce na tere-

nie Wybrze&a (Gdynia-Gda(sk) w czasie okupacji,
x� �Cichociemni)– historia powstania, loty do Polski, zadania i losy,
x� �&ycie i dzia!alno"# El&biety Zawackiej, Wandy Szuman i Janiny Bart-

kiewicz,
x� �Kobiety, które lata!y)– czyli lotniczki w Polskich Si!ach Zbrojnych na 

Zachodzie,
x� �Wojenna S!u&ba Polek 1939'1945,
x� �Okr*g Rzeszy Gda(sk)– Prusy Zachodnie,
x� �dzieje Wydzia!u +$czno"ci Zagranicznej KG AK „Zagroda”,
x� �Ptaszki, Ciotki, Powrót z U)– czyli kilka s!ów na temat cichociemnych,
x� �Nie stawi$ si* do apelu… Poleg!y na polu chwa!y (opowie"# o dziew-

cz*tach spod Lenino i Monte Cassino),
x� �Damy Orderu Virtuti Militari.

Obecnie na stronie internetowej Fundacja publikuje proponowane tematy 
prelekcji, np.:

x� �Maria Wittek i El&bieta Zawacka. Kobiety-genera!,
x� �Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet w 20-leciu mi*dzy-

wojennym. Ideologia, obozy, szkolenia,
x� �Zwierz*ta na frontach I)i II)wojny "wiatowej,
x� �Mali &o!nierze. Rola dzieci na kartach II)wojny "wiatowej,
x� �Oskar Schindler, Chiune Sugihara, Sir Nicholas Winton, Henryk 

S!awik, Irena Sendler,
x� �Krystyna Skarbek)– As wywiadu drugiej wojny "wiatowej,
x� �Dzia!alno"# archiwum spo!ecznego na przyk!adzie Fundacji Genera! 

El&biety Zawackiej (wyk!ad z pokazem archiwaliów lub prezentacj$ 
multimedialn$ i zwiedzaniem siedziby Fundacji),
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x� �Zbrodnia katy!ska w "wietle bada! archeologicznych na przyk#adzie 
cmentarza w Bykowni pod Kijowem (wyk#ad z prezentacj$ dokumen-
tacji fotogra%cznej),

x� �Polskie Pa!stwo Podziemne na Pomorzu 1939&1945,
x� �Walcz$cy Toru!, czyli o tym, jak wygl$da#a konspiracja w Toruniu 

w latach 1939&1945,
x� �„Szyszki”, „'wierki”, „Jedliny”(– akcje oddzia#ów partyzanckich w Bo-

rach Tucholskich w latach 1939&1945,
x� �„Pewiacka szafa”, czyli o umundurowaniu i stopniach organizacyj-

nych kobiet w Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet 
(1928&1939),

x� �Genera# El)bieta Zawacka, ps. „Zo” (1909&2009).

KONFERENCJE
Od pocz$tku istnienia (a nawet przed formalnym powo#aniem) regularnie 
w listopadzie, dla uczczenia "wi*ta niepodleg#o"ci Fundacja organizuje sesje 
popularnonaukowe. Do(tej pory zorganizowano 27 takich spotka!, którym 
cz*sto towarzysz$ wystawy archiwalne oraz warsztaty, oto ich tematy:

x� �I( sesja naukowa, 1989( – Walka podziemna na Pomorzu w latach 
1939&1945,

x� �II(sesja naukowa, 1992(– Armia Krajowa na Pomorzu,
x� �III, 1993(– Pomorskie organizacje konspiracyjne (poza AK) 1939&1945,
x� �IV, 1994(– Powojenne losy konspiracji na Pomorzu,
x� �V, 1995( – Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu 

w przededniu II(wojny "wiatowej,
x� �VI, 1996(– S#u)ba Polek na frontach II(wojny "wiatowej (sesja po#$czo-

na z I(Zjazdem Kombatantek II(Wojny 'wiatowej),
x� �VII, 1997(– Polskie Pa!stwo Podziemne na Pomorzu 1939&1945,
x� �VIII, 1998(– Z dziejów Wydzia#u +$czno"ci Zagranicznej KG ZWZ-

-AK „Zagroda” (sesja po#$czona z VI(Zjazdem Kurierów i Emisariu-
szy),

x� �IX, 1999(– Wojenna S#u)ba Polek w II(wojnie "wiatowej (sesja po#$-
czona z II(Zjazdem Kombatantek II(Wojny 'wiatowej),

x� �X, 2000( – Wk#ad archiwów w rozwój bada! nad polskim czynem 
zbrojnym 1939&1945,
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x� �XI, 2001!– Terenowe struktury Delegatury Rz"du na Kraj 1939#1945,
x� �XII, 2002!– Wojenna S$u%ba Polek w II!wojnie &wiatowej (sesja po$"-

czona z III!Zjazdem Kombatantek II!Wojny 'wiatowej),
x� �XIII, 2003!– Spo$ecze(stwo pomorskie w latach okupacji niemieckiej 

1939#1945,
x� �XIV, 2004!– W$adze i spo$ecze(stwo niemieckie na Pomorzu Wschod-

nim i Kujawach w latach okupacji niemieckiej (1939#1945),
x� �XV, 2005!– Wojenna S$u%ba Polek w II!wojnie &wiatowej (sesja po$"-

czona z IV Zjazdem Kombatantek II!Wojny 'wiatowej),
x� �XVI, 2006! – Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu 

Gda(skim w latach 1939#1945,
x� �XVII, 2007!– Wokó$ strat ludno&ci pomorskiej w latach 1939#1945,
x� �XVIII, 2008!– System obozów niemieckich na Pomorzu i terenach s"-

siednich (1939#1945),
x� �XIX, 2010! – Charków#Katy(#Twer#Bykownia. W 70. rocznic) 

zbrodni katy(skiej (konferencja mi)dzynarodowa),
x� �XX, 2010! – Polki w dzia$aniach niepodleg$o&ciowych (1918–1939). 

W dwudziestolecie Fundacji,
x� �XXI, 2011!– Pomorzanie w Wehrmachcie,
x� �XXII, 2012!– Polska 1939–1945: obszary inkorporowane do Rzeszy, 

Generalne Gubernatorstwo oraz ziemie wcielone do Zwi"zku Ra-
dzieckiego. Podobie(stwa i ró%nice,

x� �XXIII, 2013!– Represje komunistyczne wobec Polek zaanga%owanych 
w dzia$alno&* niepodleg$o&ciow" w latach 1939#1956,

x� �XXIV, 2014!– Akcja „Burza”,
x� �XXV, 2015!– I!Kongres Historyków Konspiracji Niepodleg$o&ciowej,
x� �XXVI, 2016!– Cichociemni. Historie bohaterów,
x� �XXVII, 2017!– +"czno&* konspiracyjna 1939#1945.

POZOSTA+E
Do najstarszych dzia$a( stanowi"cych zal"%ek Fundacji nale%" spotka-
nia dyskusyjne Klubu Historycznego im. A.!Antczaka, odbywaj"ce si) od 
1987!r. (przed powstaniem Fundacji pod skrzyd$ami Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego; patrz: sekcja 3!– Pocz"tki).
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Fundacja organizowa!a równie" edukacyjne spotkania ze #wiadkami his-
torii (w 2000$r. z Iren% Jagielsk%-Nowak, !%czniczk% Komendy Okr&gu Po-
morskiego AK; w 2016$ r. z Aleksandrem Tarnawskim, ostatnim "yj%cym 
cichociemnym).

�&�� *U\��NRQNXUV\��WXU\VW\ND�DUFKLZDOQD¬�

Fundacja zorganizowa!a nast&puj%ce konkursy:
x� �1994'1995$– konkurs na pisemne wspomnienia dotycz%ce przedwo-

jennych organizacji spo!ecznych przysposabiaj%cych spo!ecze(stwo 
do obrony kraju (np.$ harcerstwo, Sokó!, PWK, Zwi%zek Strzelecki, 
Czerwony Krzy"),

x� �1999$– mi&dzyszkolny konkurs recytatorski kobiecej poezji wojennej,
x� �2005$– konkurs historyczno-literacki dla m!odzie"y gimnazjalnej i li-

cealnej pt. „Niekiedy przeznaczeniem kobiety jest walczy)…”,
x� �2006$– konkurs wiedzy o AK zorganizowany przez gda(skie cz!onki-

nie Memoria!u Genera! Marii Wittek.
Du"o cz&#ciej Fundacja anga"uje si& w konkursy przygotowywane przez 
inne placówki (zw!aszcza szko!y), np.$ u"yczaj%c siedzib& w celu rozdania 
nagród, sponsoruj%c nagrody ksi%"kowe, zasiadaj%c w jury konkursowym, 
obejmuj%c patronat nad konkursem. Warto szczególnie wspomnie) organi-
zowany od 2007$r. Mi&dzygimnazjalny Konkurs „Udzia! Polek w II$wojnie 
#wiatowej” (w 2017$r. odby!a si& jego dziesi%ta edycja).

�'�� ']LDâDOQRğý�Z\GDZQLF]D

Bardzo wa"n% cz&#ci% funkcjonowania Fundacji Genera! El"biety Zawackiej 
jest dzia!alno#) wydawnicza, która w du"ej mierze zde*niowa!a kszta!t ar-
chiwum i sposób jego opracowania (patrz: sekcja 13$– Opracowanie zasobu 
archiwalnego).
Wydawnictwa Fundacji z zakresu dziejów konspiracji na Pomorzu oraz wo-
jennej s!u"by Polek, zw!aszcza publikowane w latach 90., by!y pracami pre-
kursorskimi i mia!y ogromny wp!yw na ówczesny stan bada( naukowych 
nad tymi tematami.
Publikacje te wydawane s% w ramach serii „Biblioteka Fundacji »Archiwum 
Pomorskie AK« w Toruniu”. Najwa"niejszez nich to:
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x� �s!owniki: S!ownik biogra"czny konspiracji pomorskiej 1939#1945 (do-
tychczas ukaza!o si" 7 tomów), S!ownik biogra"czny kobiet odznaczo-
nych Orderem Wojennym Virtuti Militari (3 tomy), Sylwetki kobiet-
-$o!nierzy (3 tomy), 

x� �publikacje po sesjach organizowanych przez Fundacj" (np.# Armia 
Krajowa na Pomorzu: materia!y sesji naukowej w Toruniu w dniach 
14#15 listopada 1992%r., red. E. Zawacka, M.#Wojciechowski, Toru$ 
1993; Terenowe struktury Delegatury Rz&du Rzeczypospolitej Polskiej 
na Kraj 1939#1945: materia!y XI%sesji naukowej w Toruniu w dniu 17 
listopada 2001% roku, red. G.# Górski, Toru$ 2002; Polityka germani-
zacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gda'skim w latach 1939#1945: 
materia!y sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 
2006%roku, red. K.#Minczykowska, J.#Sziling, Toru$ 2007; Akcja „Bu-
rza”: materia!y z XXIV sesji naukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 
2014%roku, red. K.#Minczykowska, J.#Sziling, Toru$ 2015),

x� �publikacje dotycz%ce wojennej s!u&by kobiet, w tym podseria pt.#S!u$-
ba Polek na frontach II%wojny (wiatowej

x� �publikacje dotycz%ce dziejów konspiracji na Pomorzu (np.#G. Gór-
ski, Polskie Pa'stwo Podziemne, Toru$ 1998; B.#Zió!kowski, Kujawski 
Zwi&zek Polityczno-Literacki i Kujawskie Stowarzyszenie Spo!eczno-
-Literackie na Kujawach wschodnich w latach okupacji niemieckiej 
1939#1945, Toru$ 2006; S.# Grochowina, Nauczanie dzieci polskich 
w jawnym niemieckim i tajnym polskim systemie szkolnym w Toruniu 
w latach 1939#1945, Toru$ 2007),

x� �publikacje 'ród!owe (np.#Okr)g Pomorze Armii Krajowej w dokumen-
tach, oprac. B.#Chrzanowski, A.#G%siorowski, J.#Sziling, Toru$ 1991; 
Relacje cz!onków konspiracji pomorskiej w latach 1939#1945, oprac.  
E. Kwiatkowska-Dyba(, t.#1, Toru$ 2000; t.#2, Toru$ 2015),

x� �biuletyn Fundacji (obecnie rocznik, wydawany nieprzerwanie od 
1988# r., pocz%tkowo jako kwartalnik, potem# – pó!rocznik); obecny 
tytu! (od 2009): „Biuletyn Fundacji Genera! El&biety Zawackiej”; po-
przednie tytu!y:
–  2003)2008: „Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie 

Armii Krajowej oraz Wojskowej S!u&by Polek”,
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–  1992!2002: „Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Kra-
jowej”,

–  1990!1991: „Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajo-
wej i Klubu Historycznego im. Antoniego Antczaka”,

–  1989: „Biuletyn Klubu Historycznego im. Antoniego Antczaka przy 
Oddziale Toru"skim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”,

–  1988–1989#– „Biuletyn Klubu Historycznego Oddzia$u Toru"skiego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”.

Na przestrzeni lat „Biuletyn” znacznie ewoluowa$: od kilkustronicowego pi-
sma wewn%trznego do obszernego, recenzowanego czasopisma, zawieraj&-
cego wiele tekstów naukowych.

�(�� ,QQH

Od pocz&tku istnienia (a tak'e przed formalizacj&) Fundacji wa'nym aspek-
tem jej dzia$alno(ci by$o upami%tnianie 'o$nierzy Polskiego Pa"stwa Pod-
ziemnego i kobiet-'o$nierzy walcz&cych na frontach II# wojny (wiatowej. 
Pierwsz& tablic% ods$oni%to ju' w 1986#r. na toru"skiej Starówce, przy ko-
(ciele pw. Naj(wi%tszej Marii Panny (upami%tnienie 'o$nierzy Okr%gu Po-
morskiego ZWZ-AK). Staraniem Fundacji i E. Zawackiej powsta$o $&cznie 
kilkana(cie tablic, obelisków i pomników.
Przedstawiciele Fundacji uczestnicz& cz%sto w ró'nego typu uroczysto(ciach 
patriotycznych i historycznych, organizowanych w Toruniu i regionie z oka-
zji np.: rocznicy wybuchu II#wojny (wiatowej, )wi%ta Niepodleg$o(ci, Naro-
dowego Dnia *o$nierzy Wykl%tych, ods$aniania tablic pami&tkowych. 
Przedstawiciele Fundacji byli lub s& cz$onkami nast%puj&cych gremiów: 
Rada Powiernicza Muzeum II#Wojny )wiatowej, Rada Pami%ci Walk i M%-
cze"stwa, Wojewódzki Komitet Ochrony Pami%ci Walk i M%cze"stwa, Miej-
ski Komitet Ochrony Pami%ci Walk i M%cze"stwa.
 
���6WUXNWXUD�L�ZVSyâSUDFD
�$�� 7\S�RGPLRWX�

Fundacja.
Organizacja po'ytku publicznego od 2004#r. 
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Do w!adz Fundacji nale"#:
x� �Rada Fundacji (3-letnia kadencja; na czele: przewodnicz#cy; Rada 

m.in.$wybiera Komisj% Rewizyjn#, powo!uje Zarz#d i prezesa, ocenia 
i kontroluje dzia!alno&' Zarz#du, zmienia Statut Fundacji),

x� �Zarz#d Fundacji (3-letnia kadencja; na czele: prezes; Zarz#d m.in.$kie-
ruje dzia!alno&ci# Fundacji i reprezentuje j# na zewn#trz, uchwala pla-
ny, programy i bud"et Fundacji),

x� �Komisja Rewizyjna (kontroluje dzia!alno&' Fundacji),
x� �Komitet Redakcyjny.

Na struktur% organizacyjn# Fundacji sk!adaj# si%:
x� �kancelaria,
x� �archiwum:

–  dzia!: Archiwum Pomorskie,
–  dzia!: Archiwum Wojennej S!u"by Kobiet,
–  dzia!: Archiwum Wydzia!u (#czno&ci Zagranicznej Komendy 

G!ównej AK „Zagroda”,
x� �biblioteka,
x� �Muzeum Wojennej S!u"by Polek,
x� �Memoria! Genera! Marii Wittek.

Memoria! gen. Marii Wittek powo!ano do istnienia w listopadzie 1996$ r. 
w trakcie I$ Zjazdu Kombatantek. Celem jego istnienia jest gromadzenie 
i opracowywanie materia!ów )ród!owych, dotycz#cych wojennej s!u"by Po-
lek. Jego dzia!ania nadzoruje Zarz#d Fundacji.
W latach 1993*2009 Fundacja posiada!a +li% w Gda,sku.
Na czele Fundacji stoi Prezeska (obecnie: Dorota Zawacka-Wakarecy), któ-
ra zajmuje si% organizacj# pracy Fundacji, zatrudnianiem pracowników, 
bud"etem, reprezentowaniem Fundacji na zewn#trz, planowaniem dzia!a, 
Fundacji etc.$– nie jest jednak bezpo&rednio zaanga"owana w dzia!alno&' 
archiwaln#, któr# wykonuj# pracownice pe!ni#ce funkcje dokumentali-
stek. S# one przypisane do konkretnego dzia!u archiwum i na nim znaj# si% 
najlepiej$– nie tylko pod wzgl%dem wykonywania czynno&ci archiwalnych 
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(dokumentacyjnych), ale te! merytorycznie s" ekspertkami od dokumento-
wanych przez dany dzia# tematów. 

�&�� ,QVW\WXFMH�ZVSyâSUDFXMĆFH�

W ci"gu ponad 25 lat istnienia Fundacja nawi"za#a wspó#prac$ z licznymi 
instytucjami i organizacjami, z niektórymi wspó#dzia#aj"c przez krótki czas, 
z wieloma jednak%– przez wiele lat. Do%tych ostatnich nale!" m.in.:

x� �Uniwersytet Miko#aja Kopernika w Toruniu (sesje naukowe i popular-
nonaukowe, profesorowie w Radzie Fundacji, studenci na zaj$ciach, 
praktykach),

x� �Instytut Pami$ci Narodowej,
x� �Rada Ochrony Pami$ci Walk i M$cze&stwa,
x� �Urz"d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
x� �w#adze samorz"dowe (Toru&, województwo kujawsko-pomorskie),
x� �Archiwum Pa&stwowe w Toruniu,
x� �'wiatowy Zwi"zek (o#nierzy Armii Krajowej,
x� �Wy!sza Szko#a O)cerska Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu,
x� �Muzeum Okr$gowe w Toruniu,
x� �Muzeum Wojsk L"dowych w Bydgoszczy (dawna nazwa: Muzeum 

Tradycji Pomorskiego Okr$gu Wojskowego w Bydgoszczy),
x� �Muzeum Stutthof w Sztutowie,
x� �Muzeum Powstania Warszawskiego,
x� �Muzeum II%Wojny 'wiatowej w Gda&sku,
x� �Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie,
x� �Biblioteka Pedagogiczna im. E. Zawackiej w Toruniu.

���)LQDQVRZDQLH
Fundacja obecnie utrzymuje si$ przede wszystkim z grantów )nansowanych 
przez takie instytucje, jak: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy!szego, Na-
rodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Rada Ochrony Pami$ci Walk i M$cze&stwa, Urz"d ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Fundacja Banku Zachodniego WBK. Ponadto od lat 
uzyskuje )nansowe wsparcie od Gminy Miasta Toru& oraz Samorz"du Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego.



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

312

Dzia!alno"# Fundacji dotowana jest tak$e przez osoby prywatne oraz przez 
przychody z 1% podatku dochodowego od osób %zycznych.
Cz&"# swego dochodu pozyskuje równie$ z wynajmu mieszkania, które  
E. Zawacka przekaza!a jej w spadku, a tak$e z wynajmu piwnicy w siedzibie 
Fundacji.
Ponadto pozyskuje "rodki ze sprzeda$y wydawnictw ksi'$kowych, a tak$e 
niewielkie kwoty z tytu!u "wiadczenia us!ug: wykonywania kwerend archi-
walnych, kopii materia!ów z zasobu archiwum, prowadzenia odp!atnych 
prelekcji oraz sprzeda$y licencji wydawniczych na publikacje materia!ów 
z zasobu Fundacji.

����2VRE\�]DDQJDīRZDQH�Z�WZRU]HQLH�DUFKLZXP
Grono osób zaanga$owanych w prace Fundacji zmienia!o si& na przestrzeni 
lat, ale zawsze (poza pierwszymi momentami istnienia) wyst&powa!y w"ród 
nich zarówno osoby pracuj'ce spo!ecznie, jak i otrzymuj'ce za swoj' prac& 
wynagrodzenie (rzadko w ramach pracy na ca!y etat, cz&"ciej na cz&"# etatu 
lub umow& o dzie!o/umow& zlecenia). Zw!aszcza w pocz'tkowych latach 
istnienia wa$n' pomoc' dla Fundacji by!o op!acanie cz&"ci etatów przez 
Muzeum Okr&gowe w Toruniu oraz Uniwersytet Miko!aja Kopernika.
Wspó!pracownicy Fundacji to grupa o du$ej rozpi&to"ci(wiekowej(– od stu-
dentów do osób od dawna przebywaj'cych na emeryturze. Dawniej du$' 
cz&"# tej grupy stanowili kombatanci.
Praca wolontariacka na rzecz Fundacji "wiadczona jest zarówno przez 
cz!onków Rady i Zarz'du Fundacji, jak i cz&"# dokumentalistek oraz Rady 
Redakcyjnej. Warto wspomnie#, $e w"ród wieloletnich spo!ecznych wspó!-
pracowników znajdowa! si& równie$ prof. Andrzej Tomczak, nestor polskiej 
archiwistyki, wspó!twórca Fundacji od samych jej pocz'tków.
Fundacja korzysta równie$ z pomocy pe!nomocników terenowych( – wo-
lontariuszy spoza Torunia, mieszkaj'cych zarówno w kraju, jak i za granic', 
którzy m.in.(pomagaj' Fundacji w gromadzeniu materia!ów i reprezentuj' 
jej interesy na zewn'trz.
Istotn' cz&"ci' osób zaanga$owanych w prace Fundacji s' studen-
ci UMK, którzy cz&sto odbywaj' w Fundacji praktyki oraz staj' si& jej 
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wolontariuszami!– na krótsze lub d"u#sze okresy (zw"aszcza studenci archi-
wistyki i zarz$dzania dokumentacj$ oraz historii). Wykonuj$ równie# kon-
kretne prace, np.!pomoc przy organizacji sesji naukowych.

��$�� /LF]ED�RVyE�]DDQJDīRZDQ\FK

Najmniejsza liczba osób zatrudnianych przez Fundacj% wynosi"a ok.!3&4 na 
pocz$tku lat 90. W ostatnich latach zanotowano jednak jej du#y wzrost; licz-
ba wszystkich zatrudnionych (umowy o prac% bez wzgl%du na jej wymiar 
etatowy, umowy cywilno-prawne, cz%'( z nich wykonywana przez krótki 
okres) w ostatnich latach wynosi"a: w 2013!– 27 osób; w 2014!– 41; w 2016!– 
66; w 2016!– 47 (w du#ej cz%'ci s$ to osoby wykonuj$ce prace archeologicz-
ne w ramach projektów badawczych Fundacji, prace zwi$zane z digitalizacj$ 
zasobu archiwalnego, prace wydawnicze oraz zwi$zane z organizowaniem 
konferencji; nie wzros"a znacz$co liczba pracowników bezpo'rednio wy-
konuj$cych podstawowe zadania zwi$zane z dzia"alno'ci$ archiwistyczn$ 
Fundacji).
Na rzecz Fundacji pracuj$ te# wolontariusze!– od kilku do kilkudziesi%ciu 
osób w skali!roku (niektórzy z nich wspó"pracuj$ z Fundacj$ na sta"e lub 
d"ugotrwale, inni krótkotrwale lub tylko w trakcie konkretnego wydarzenia, 
np.!przy organizacji sesji naukowej). 

��%�� 3HâQLRQH�IXQNFMH

Osoby zajmuj$ce si% bezpo'rednio archiwaliami i muzealiami w swej co-
dziennej pracy w Fundacji pe"ni$ funkcje DOKUMENTALISTEK (zarów-
no w ramach zatrudnienia przez Fundacj%, jak i jako sta"e wolontariuszki). 
Do!ich zada) nale#y zw"aszcza:

x� �gromadzenie materia"ów (pozyskiwanie ich od kombatantów i ich ro-
dzin, wspó"praca z Memoria"em gen. Marii Wittek, tworzenie teczek 
na podstawie dotychczasowych zbiorów Fundacji, prowadzenie ewi-
dencji w inwentarzach),

x� �bie#$ce opracowywanie materia"ów, uzupe"nianie na ich podstawie 
kartotek,

x� �przygotowywanie teczek do digitalizacji,
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x� �bie!"ce udost#pnianie materia$ów u!ytkownikom w siedzibie Funda-
cji,

x� �kwerendy archiwalne dla instytucji zewn#trznych i osób prywatnych 
(wst#pne i pe$ne),

x� �opieka nad praktykantami i sta!ystami,
x� �opracowywanie wystaw i ich dokumentacji (np.%informatorów),
x� �przygotowywanie i prowadzenie prelekcji, oprowadzanie grup i osób 

indywidualnych po Fundacji,
x� �przygotowywanie publikacji w wydawnictwach Fundacji i zewn#trz-

nych (zw$aszcza w „Biuletynie” i wydawnictwach s$ownikowych Fun-
dacji),

x� �czytanie na bie!"co prasy i publikacji przysy$anych do Fundacji i spo-
rz"dzanie na ich podstawie kart informacyjnych i problemowych,

x� �reprezentowanie Fundacji w gremiach doradczych, na konkursach, 
pogrzebach kombatantów i kombatantek, uroczysto&ciach historycz-
no-patriotycznych,

x� �pomoc przy organizacji konferencji.
Do niedawna organizowaniem pracy wszystkich dzia$ów archiwum zajmo-
wa$ si# kierownik archiwum; obecnie funkcja ta pozostaje nieobsadzona.

��&�� 7\S�ZVSyâSUDF\�]�DUFKLZXP

Wolontariat '
Umowa o prac# '
Umowa cywilno-prawna '
Praktyki '
Sta! '
Inne 

��'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�ZRORQWDULXV]\

Brak programu pozyskiwania wolontariuszy. We wcze&niejszych latach ist-
nienia Fundacja rekrutowa$a ich zw$aszcza dzi#ki osobistym kontaktom 
E. Zawackiej, znanej z tego, !e umia$a zjednywa( sobie ludzi i anga!owa( 
ich w swoje dzia$ania. Obecnie w&ród wolontariuszy s" osoby, które od lat 
wspó$pracuj" z Fundacj", oraz np.%studenci, którzy kontynuuj" wspó$prac# 
po zako)czeniu praktyk.
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����*URPDG]HQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
��$�� .WR�]DMPXMH�VLċ�JURPDG]HQLHP�]DVREX"

Trzon zasobu archiwalnego i zbiorów muzealnych zgromadzi!a E. Zawacka 
jeszcze przed powstaniem Fundacji (patrz: sekcja 3"– Pocz#tki), nast$pnie 
przekaza!a je do Fundacji.
W%ród osób zbieraj#cych archiwalia wa&n# rol$ odgrywali te& pe!nomocni-
cy terenowi w kraju i za granic#, którzy zajmowali si$ m.in."docieraniem do 
kombatantów zamieszka!ych w ich okolicy i pozyskiwaniem od nich relacji 
i innych materia!ów.
Obecnie zajmuj# si$ tym przede wszystkim dokumentalistki bezpo%rednio 
pracuj#ce z archiwaliami, kontaktuj#ce si$ z kombatantami i ich rodzinami 
oraz badaczami.

��%�� 6SRVRE\�JURPDG]HQLD�GRFLHUDQLD�GR�GDUF]\ĕFyZ

Fundacja Genera! El&biety Zawackiej w ogromnej wi$kszo%ci gromadzi 
swoje zasoby w wyniku dzia!a' w!asnych, aktywnych kontaktów z komba-
tantami, ich rodzinami, instytucjami zajmuj#cymi si$ podobn# tematyk# 
oraz badaczami (amatorami i zawodowcami). O sposobach docierania do 
darczy'ców i mocy kontaktów z nimi E. Zawacka pisa!a nast$puj#co: 

Nasze Archiwum" – a pragn$ móc nazywa( je „Archiwum &ywym”, na-
wi#zuje i utrzymuje intensywne kontakty korespondencyjne i osobiste 
z ewentualnymi dostarczycielami archiwaliów. Nie czekamy, a& materia!y 
nap!yn# do nas, lecz z du&# natarczywo%ci# je wymuszamy"– i to daje dobre  
wyniki5.

Zbieranie materia!ów rozpocz$!a ju& pod koniec lat 60. XX"w. E. Zawac-
ka (patrz: sekcja 3" – Pocz#tki), wykorzystuj#c swoje osobiste kontakty 

5 E. Zawacka, Otwarcie sesji, [w:] Wk!ad archiwów w rozwój bada" nad polskim 
czynem zbrojnym 1939#1945: Materia!y X sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 
18 listopada 2000$r., „Biblioteka Fundacji »Archiwum Pomorskie AK« w Toruniu”, t."32, 
red. K."Minczykowska, J."Sziling, Toru' 2001, s."15.
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z !o"nierzami podziemia z okresu okupacji oraz z cz"onkiniami przedwo-
jennej Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Zawacka stworzy-
"a swego rodzaju sie# wspó"pracowników w kraju i za granic$, przypomina-
j$c$ w pewnym stopniu konspiracyjne struktury okresu II%wojny &wiatowej. 
Dzi'ki nim odbywa" si' kontakt z kombatantami, którzy spisywali relacje 
ze swoich losów w czasie wojny i przekazywali pami$tki, które E. Zawacka 
w"$cza"a do prowadzonych przez ni$ teczek osobowych, a po 1990%r. prze-
kazanych do zasobów Fundacji. Poza tym istotny wp"yw na kontakty Za-
wackiej (a potem Fundacji) z kombatantami mia" tzw.%efekt kuli &nie!nej%– 
kombatanci, którzy z"o!yli relacj' w archiwum, namawiali do tego samego 
kolejnych kombatantów, ci kolejnych itd. W ogromnej mierze odbywa"o si' 
to listownie, poczt$ tradycyjn$, wi'c ju! od samego pocz$tku istnienia Fun-
dacja mocno obci$!ona by"a czynno&ciami kancelaryjnymi.
W latach 1993 i 1994 za po&rednictwem Ko&cio"a katolickiego Fundacja 
wystosowa"a apel do wiernych, uczestników konspiracji na Pomorzu osób 
i posiadaj$cych pami$tki z ni$ zwi$zane, z pro&b$ o sk"adanie relacji i prze-
kazywanie materia"ów. Apele odczytano w para(ach archidiecezji gda)skiej 
i gnie*nie)skiej, diecezji toru)skiej, pelpli)skiej i w"oc"awskiej. Nie przy-
nios"y one jednak po!$danych skutków.
Do potencjalnych darczy)ców starano si' dociera# równie! publikuj$c 
pro&by i apele w „Biuletynie”.
Znacz$cy wzrost liczby gromadzonych materia"ów wyst$pi" po powo"aniu 
do !ycia, w listopadzie 1996%r., Memoria"u Genera" Marii Wittek%– dzia"aj$-
cego w ramach Fundacji zrzeszenia osób zaanga!owanych w pozyskiwanie 
i opracowywanie *róde" na temat walki niepodleg"o&ciowej kobiet-!o"nie-
rzy. Najwi'kszy przyrost obserwowany jest w latach 1996+2001, potem za-
cz$" powoli male#. W ci$gu pierwszych trzech lat po powo"aniu Memoria"u 
Fundacja zgromadzi"a ponad 1500 nowych relacji, co stanowi"o ponad 75% 
dotychczasowej liczby relacji w Archiwum WSK.
Od ko)ca lat 80. Klub Historyczny (a pó*niej Fundacja) wr'cza" Pami$tko-
w$ Odznak' Okr'gu Pomorskiego AK kombatantom, którzy z"o!yli w ar-
chiwum swoj$ relacj', uzupe"nion$ przynajmniej jedn$ fotogra($ z okresu 
okupacji oraz okupacyjnymi dokumentami, i tym samym przyczynili si' do 
upami'tnienia pomorskiej konspiracji. 
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Ze wzgl!du na odchodzenie kombatantów na wieczn" wart!, z biegiem 
czasu gromadzenie materia#ów zacz!#o przybiera$ inn" form! i w wi!kszej 
mierze skupia#o si! (i w dalszym ci"gu skupia) na kontaktach z rodzinami 
kombatantów i badaczami tematyki niepodleg#o%ciowej. Zdarza si!, &e do-
kumenty (w oryginale lub kserokopiach) przekazywane s" jako konsekwen-
cja kontaktów rodziny kombatanta z Fundacj", np.'gdy bliscy chc" uzyska$ 
informacje o swoim przodku w celu uzupe#nienia drzewa genealogicznego 
czy poznania historii rodziny. Cz!sto, niestety, gromadzenie materia#ów jest 
bezpo%rednio zwi"zane ze %mierci" kombatanta, który chcia#, by przekaza-
no materia#y na rzecz Fundacji i rodzina wykonuje jego wol!. Innym scena-
riuszem jest sytuacja, gdy rodzina sama zadecyduje o przekazaniu pami"-
tek po zmar#ym'– zazwyczaj na skutek aktywno%ci Fundacji w tej mierze. 
W zwi"zku ze starzeniem si! i odchodzeniem kombatantów coraz rzadziej 
sp#ywaj" oryginalne relacje uczestników walk niepodleg#o%ciowych; cz!%- 
ciej s" to relacje, których autorem jest cz#onek rodziny lub dokumenty do-
tycz"ce kombatanta.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat Fundacja zacz!#a gromadzi$ (ród#a nowe-
go typu'– relacje historii mówionej (nazywane notacjami). S" to )lmy cyfro-
we, w których kombatanci (zw#aszcza kombatantki) opowiadaj" o swoich 
losach w czasie okupacji. Materia#y te s" w trakcie opracowania, fragmenty 
wywiadów umieszczono w serwisie YouTube.
Obecnie nowe teczki w Fundacji zak#ada si! przede wszystkim na podsta-
wie tzw.' materia#ów uzupe#niaj"cych relacj!, czyli materia#ów wtórnych, 
np.'kopii fragmentów opracowa* naukowych, kopii przesy#anych przez ro-
dziny kombatantów, materia#ów warsztatowych historyków (zawodowych 
i amatorów), wypisów i kopii materia#ów z innych archiwów historycz-
nych. Wa&n" cz!%ci" pracy dokumentalistek jest te& kolekcjonowanie wy-
cinków z gazet, zw#aszcza nekrologów; czasem s" one równie& przysy#ane 
przez wspó#pracowników Fundacji z innych cz!%ci kraju, z lokalnych ga-
zet'– zw#aszcza w ramach wspó#pracy z cz#onkiniami Memoria#u gen. Marii 
Wittek.
Cz!%$ zasobu (orygina#ów) jest wynikiem przekazania Fundacji materia#ów 
archiwalnych przez inne organizacje. W 1994'r. Dzia# WSK otrzyma# licz-
ne przedwojenne fotogra)e od Komisji Historii Kobiet. W 2016 i 2017'r. 
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Fundacja otrzyma!a kilkaset teczek osobowych od terenowych kó! "wiato-
wego Zwi#zku $o!nierzy Armii Krajowej.

��&�� 5HMHVWUDFMD�ZSâ\ZyZ�

Wp!ywy rejestrowane s# w papierowych ksi%gach inwentarzowych (de facto 
ksi%gach nabytków), prowadzonych osobno dla ka&dego dzia!u archiwum 
(a tak&e dla muzealiów).
Zasadniczo w ksi%gach nie tyle rejestruje si% poszczególne materia!y wp!y-
waj#ce do archiwum, ile zak!adane teczki (obecnie, gdy teczki osobowe za-
k!ada si% na podstawie materia!ów wtórnych, czyli uzupe!niaj#cych relacj%, 
b%d#cych w posiadaniu Fundacji, do ksi%gi inwentarzowej równie& dokony-
wany jest wpis).

KSI'GA INWENTARZOWA ARCHIWUM POMORSKIEGO zawiera na-
st%puj#ce rubryki:

x� �numer kolejny wpisu (ostatni numer jest jednocze(nie liczb# teczek 
osobowych w dziale archiwum),

x� �data przyj%cia do archiwum,
x� �przekazuj#cy (imi%, nazwisko, adres),
x� �autor/nazwa teczki) – nazwisko i imi% osoby, której dotyczy teczka, 

nazwisko de domo, pseudonim konspiracyjny, ew. symbole dotycz#-
ce (mierci kombatanta: + * zmar!y/-a w trakcie wojny; ++ * zmar-
!y/-a po wojnie,

x� �rodzaj i tre(+ materia!u:
–  nazwa inspektoratu (Bydgoszcz, Starogard Gd., Tuchola…),
–  przynale&no(+ organizacyjna (AK, Sz.Sz., Gryf Pom.…),
–  daty dzia!alno(ci,
–  czasem dodatkowy opis, np.: „konspiracyjny starosta powiatu wy-

rzyskiego)– zaprz. przez Antczaka”, „obóz konc. Stutthof ”, „!#cznicz-
ka, przenosi!a materia!y konspirac. do Inowroc!awia”, „organizowa-
nie grupy wywiadowczo-sabota&owej”,

x� �liczba kart (+ typ materia!u: mps, rkp, kserokopie…),
x� �sygnatura (patrz: sekcja 13C)– Sposób sygnowania materia!ów),
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x� �uwagi: z czasem!– nazwa miejscowo"ci!– inspektoratu, katalogu; in-
formacja o zeskanowaniu teczki.

Pierwsza ksi#ga inwentarzowa Archiwum Pomorskiego (obecnie w u$yciu 
jest druga) zosta%a za%o$ona jeszcze przed powstaniem Fundacji!– pierwsze 
wpisy pochodz& z pa'dziernika 1974!r., gdy materia%y znajdowa%y si# w pry-
watnych zbiorach E. Zawackiej.

KSI(GA INWENTARZOWA ARCHIWUM WSK zawiera nast#puj&ce ru-
bryki:

x� �numer kolejny wpisu (ostatni numer jest jednocze"nie liczb& teczek 
osobowych w dziale archiwum),

x� �data przyj#cia do archiwum,
x� �autor/nazwa teczki!– nazwisko i imi# osoby, której dotyczy teczka, na-

zwisko de domo, pseudonim, ew. oznaczenie daty "mierci, np.!„+1942”,
x� �daty dzia%alno"ci,
x� �oznaczenie, czy w teczce znajduje si# relacja oraz fotogra)a,
x� �oznaczenie przynale$no"ci organizacyjnej lub terytorium dzia%ania, 

np.!LWP, AK Rzeszów, PWK Kielce, Lwów, *l&sk, harcerka!– powsta-
nie warszawskie, BCh (Bataliony Ch%opskie) Radom+Kielce,

x� �uwagi, np.!kto przekaza% materia%y, je"li by%a to inna osoba ni$ relator 
lub rodzina („przekaza%a Kutera H.”), informacje adresowe, informa-
cje o zeskanowaniu teczki.

Obecnie w u$yciu jest druga ksi#ga inwentarzowa archiwum WSK. Pierw-
sz& za%o$ono w 1993!r., gdy E. Zawacka przekaza%a Fundacji swoje zbiory 
dotycz&ce wojennej s%u$by Polek.

KSI(GA INWENTARZOWA ARCHIWUM „ZAGRODY” zawiera nast#-
puj&ce rubryki:

x� �numer kolejny wpisu (ostatni numer jest jednocze"nie liczb& teczek 
osobowych w dziale archiwum),

x� �data wp%ywu do archiwum,
x� �nazwa teczki!– nazwisko i imi# osoby, której dotyczy teczka,
x� �daty kra,cowe,
x� �wielko"- teczki!– liczba kart,



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

320

x� �sygnatura, np.!221 M (patrz: sekcja 13C!– Sposób sygnowania mate-
ria"ów),

x� �uwagi: oznaczenie, czy w teczce znajduje si# fotogra$a kuriera (fot./ 
/brak fot.), informacje dotycz%ce zmiany nazwiska u kobiet (np.!„zam. 
Lubowiecka”), informacje o zeskanowaniu teczki.

Ksi#ga inwentarzowa Archiwum „Zagrody” sk"ada si# z jednego woluminu. 
Pierwsze wpisy pochodz% z sierpnia 1995!r.!– wtedy E. Zawacka przekaza"a 
Fundacji swoje zbiory dotycz%ce kurierów Wydzia"u &%czno'ci Zagranicz-
nej KG AK.
Warto zauwa(y), (e ksi#gi inwentarzowe w Fundacji prowadzone s% od kil-
kudziesi#ciu lat i na przestrzeni czasu zmienia"y si# niektóre drobne ele-
menty wpisywane do nich, zw"aszcza w rubryce „uwagi”, co jest zwi%zane ze 
zmianami personalnymi w Fundacji oraz nast#puj%cymi z czasem niewiel-
kimi zmianami wykonywania czynno'ci archiwalnych.

��'�� 6HOHNFMD�PDWHULDâyZ

Fundacja zasadniczo nie selekcjonuje przekazywanych jej materia"ów i w"%-
cza do teczek osobowych wszystko, co zostanie jej przekazane.

��(�� &]\�SU]HMPXMH�VLċ�RU\JLQDâ\��F]\�VSRU]ĆG]D�NRSLH"

Fundacja posiada w swoim archiwum zarówno kopie (przede wszystkim 
kserokopie), jak i orygina"y materia"ów archiwalnych. Kopie wchodz% do 
zasobu zazwyczaj wskutek przekazywania ich przez kombatantów lub ich 
rodziny, którzy zostawiaj% orygina"y w rodzinnych archiwach. Zdarza si#, (e 
to Fundacja wykonuje kopie materia"ów, aby potem zwróci) w"a'cicielom 
orygina"y.

��)�� =DVDG\�SU]\MċFLD�PDWHULDâyZ�GR�]DVREX

Dar * 
Depozyt 
Wypo(yczenie 
Inne 
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����3U]HFKRZ\ZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
��$�� :DUXQNL�PDJD]\QRZH

Zbiory Fundacji przechowywane s! w dwóch miejscach.
Archiwum WSK, archiwum „Zagrody”, zbiory ikonogra"czne, biblioteka 
oraz zbiory muzealne przechowywane s! w magazynie na parterze siedziby 
Fundacji, gdzie umieszczono równie# sprz$t u#ywany przez Fundacj$.
Archiwum Pomorskie znajduje si$ na drugim pi$trze, w niewielkim po-
mieszczeniu, w którym swoje codzienne obowi!zki wykonuje przypisana 
do tego dzia%u dokumentalistka (E. Skerska).
We wszystkich dzia%a%ach archiwum teczki ustawione s! na grzbiecie, wi!-
zaniem do góry. U%atwia to wyszukiwanie konkretnych teczek (patrz: za-
%!cznik nr&1). 

��%�� 6SU]ċW�L�Z\SRVDīHQLH�

Materia%y przechowuje si$ na metalowych i drewnianych rega%ach, w bia-
%ych wi!zanych teczkach biurowych (w przypadku teczek osobowych), zwy-
k%ych kartonowych pud%ach i biurowych kopertach (w przypadku fotogra"i 
z dzia%u ikonogra"i)&– nie w profesjonalnych, bezkwasowych teczkach i pu-
d%ach.
Fundacja nie posiada sprz$tu s%u#!cego do pomiarów temperatury i wilgot-
no'ci w pomieszczeniach magazynowych. 

��&�� 'RGDWNRZH�XZDJL

Niewielka cz$'( zasobu archiwalnego Fundacji jest w gorszym stanie "zycz-
nym, wyst$puj! zw%aszcza zabrudzenia i naddarcia papieru. Znaczn! cz$'( 
zasobu stanowi! materia%y na kwa'nym papierze oraz podatnej na uszko-
dzenia cienkiej bibule.
Dokumentalistki podejmuj! si$ drobnych prac konserwatorskich, jak czysz-
czenie dokumentów, ich prostowanie, podklejanie bibu%kami. Stosuje si$ 
równie# przycinanie naddartych dokumentów. Fundacja nie podejmuje si$ 
wi$kszych i bardziej skomplikowanych zabiegów konserwatorskich.
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Zasób archiwalny Fundacji jest obecnie poddawany digitalizacji w ramach 
projektu !nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy"sze-
go (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Zdigitalizowane materia#y 
mo"na ogl$da% w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. 
 
����2SUDFRZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

W pierwszym tomie S!ownika biogra"cznego konspiracji pomorskiej, wy-
danym w 1994&r., E. Zawacka nast'puj$co pisa#a o zwi$zkach s#ownikowej 
dzia#alno(ci wydawniczej Fundacji z kszta#tem jej dzia#alno(ci archiwalnej:

Fundacja od chwili swego publicznego zaistnienia w 1990& roku uwa"a#a 
opracowanie S#ownika Konspiracji Pomorskiej, ukazuj$cego walk' po-
morsk$ i jej specy!k', walk' uj't$ w zwierciadle "yciorysów jej uczestni-
ków, za swój priorytetowy obowi$zek. Do&jego wype#nienia przystosowa#a 
ca#$ swoj$ dzia#alno(% archiwaln$6.

Dopiero zauwa"enie tej relacji pozwala w pe#ni zrozumie% specy!k' kszta#-
tu archiwum Fundacji, w tym sposobów jego opracowania. W kolejnych 
latach zasób archiwum Fundacji rozszerzono o dwa kolejne tematy&– losy 
kobiet-"o#nierzy z okresu II&wojny (wiatowej i dzieje „Zagrody”; zw#aszcza 
w przypadku pierwszego z tych tematów powielone zosta#y mechanizmy 
tworzenia i opracowania archiwum, w zwi$zku z ch'ci$ wydania s#ownika 
biogra!cznego&– w tym wypadku s$ to Sylwetki kobiet-#o!nierzy i S!ownik 
biogra"czny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari.
Pod poj'ciem opracowania zasobu archiwalnego w Fundacji rozumie si' 
wi'cej ni" w klasycznym archiwistycznym rozumieniu (jako porz$dkowa-
nie i opis archiwaliów). W obr'b opracowania materia#ów wchodzi równie" 
ogromna praca, polegaj$ca na sporz$dzaniu kartotek, zw#aszcza kartoteki 
informacyjnej, zawieraj$cej dane biogra!czne dotycz$ce "o#nierzy (pomor-
skich konspiratorów, kobiet-"o#nierzy, kurierów „Zagrody”). Prace te podej-
muj$ przede wszystkim dokumentalistki, ale tak"e cz#onkinie Memoria#u 

6 E. Zawacka, Wst$p, [w:] S!ownik biogra"czny konspiracji pomorskiej 1939%1945, 
t.&1: Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie AK” w Toruniu, t.&5, red. H.&Maciejewska-
-Marcinkowska, E. Zawacka, Toru) 1994, s.&9.
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Genera! Marii Wittek, które przesy!a!y liczne karty informacyjne do Funda-
cji; karty te by!y tworzone na podstawie publikacji i prasy (np."nekrologów) 
i stanowi!y potem baz# do tworzenia kart zbiorczych.
Nale$y zaznaczy%, $e kartoteki informacyjne nie odnosz& si# tylko do osób, 
które w archiwum maj& swoj& teczk# osobow&. Kartoteki te w za!o$eniu 
maj& zawiera% pe!en przegl&d pomorskich konspiratorów oraz kobiet-$o!-
nierzy walcz&cych na wszystkich frontach II"wojny 'wiatowej.
Ponadto do czynno'ci zwi&zanych z opracowaniem materia!ów archiwal-
nych w Fundacji Genera! El$biety Zawackiej zaliczy% mo$na:

x� �uk!adanie materia!ów w teczkach osobowych zgodnie z kolejno'ci& 
i podzia!em opisanym w instrukcji opracowania (patrz: sekcja 13 D"– 
Stosowanie materia!ów pomocniczych),

x� �tworzenie spisów zawarto'ci teczek,
x� �tworzenie spisów zawarto'ci poszczególnych obwolut znajduj&cych 

si# w teczkach"– opis na poziomie pojedynczego dokumentu,
t� �OVNFSPXBOJF�TUSPO�LBSU��

��$�� 3RPRFH�LQIRUPDF\MQR�HZLGHQF\MQH

Podstawow& pomoc& s!u$&c& orientacji w zasobie archiwalnym Fundacji jest 
opublikowany w 2000"r. Informator o zbiorach Fundacji „Archiwum Pomor-
skie Armii Krajowej” pod redakcj& K."Minczykowskiej. Zawiera on m.in.:

x� �przedstawienie struktury zasobu archiwalnego Fundacji oraz charak-
terystyk# zawarto'ci poszczególnych jego cz#'ci, a tak$e zbiorów mu-
zealnych i bibliotecznych,

x� �pe!en wykaz teczek osobowych przechowywanych w ramach Archi-
wum Pomorskiego, Archiwum WSK i Archiwum „Zagrody”,

x� �pe!en wykaz teczek Archiwum Okr#gu Pomorskiego AK (w ramach 
dzia!u Archiwum Pomorskie),

x� �charakterystyk# stosowanych pomocy archiwalnych.
W 2017"r. przygotowano dane do publikacji uaktualnionego informatora7. 

7 Od czasu powstania raportu opublikowano kolejne wydanie Informatora, tym ra-
zem wraz z t!umaczeniem na j#zyk angielski: Informator o zbiorach archiwalnych Fun-
dacji Genera! El"biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz 
Wojskowej S!u"by Polek, red. K." Minczykowska, Toru( 2017. Fundacja opublikowa!a 
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Nowe materia!y (nowo powstaj"ce teczki) s" ewidencjonowane w ksi#gach 
inwentarzowych dla poszczególnych dzia!ów archiwum (patrz: sekcja 13C$– 
Rejestracja wp!ywów).
Bardzo wa%n" rol# w pracach Fundacji odgrywaj" ró%norodne kartoteki, 
tworzone przez E. Zawack" jeszcze przed powstaniem Fundacji. Nie maj" 
one formy klasycznych pomocy archiwalnych i bardzo cz#sto swoj" zawar-
to&ci" odbiegaj" od ich celów, czyli informowania u%ytkowniaka o mate-
ria!ach z danego archiwum. Kartoteki maj" charakter warsztatu naukowe-
go, zawieraj"c du%o wi#cej informacji ni% tylko opis archiwalny. Wynika to 
z cech szczególnych archiwum oraz jego celów, rzutuj"cych na charakte-
rystyk# opracowania archiwalnego i podejmowanych przez pracowników 
prac publikacyjnych, naukowych, bibliogra'cznych etc. (patrz: pocz"tek 
sekcji 13$– Opracowanie zasobu archiwalnego).

ARCHIWUM POMORSKIE

x� �Inwentarz zbioru Okr#gu Pomorskiego ZWZ-AK
Jako jedyna cz#&( zasobu archiwum Fundacji zbiór ten zaopatrzony jest 
w klasyczny inwentarz archiwalny z opisem na poziomie jednostki archi-
walnej, poprzedzony wst#pem. 

x� �Alfabetka (patrz: za!"cznik nr$2)
Kartoteka alfabetyczna$– tzw.$alfabetka (indeks osobowy) s!u%y do odnajdo-
wania osób, na temat których u%ytkownik znajdzie informacje w archiwum. 
Alfabetka sk!ada si# z papierowych kart z nazwiskami, u!o%onych alfabe-
tycznie w pude!kach. Jedna karta dotyczy jednego nazwiska, zarówno w m#-
skiej, jak i w %e)skiej jego wersji (np.$ Pop!awski/-a). Poni%ej znajduje si# 
lista nosz"cych to samo nazwisko osób, na temat których mo%na odnale*( 
informacje w archiwum. Osoby te s" opisane za pomoc" takich informa-
cji, jak imiona, w przypadku kobiet inne nazwiska (po m#%u, panie)skie), 
pseudonimy, miejscowo&(, przydzia! organizacyjny, czasem profesj# lub 
inne krótkie dane charakterystyczne (np.$„lekarz”). Gdy przy danej osobie 

tak%e osobny katalog zbiorów muzealnych: A.$Mikulska, J.$Mikulska, Katalog muzealiów 
ze zbiorów Fundacji Genera! El"biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii 
Krajowej oraz Wojskowej S!u"by Polek, red. K.$Minczykowska, Toru) 2017.
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widnieje równie! sygnatura archiwum, oznacza to, !e ma ona w archiwum 
swoj" teczk# osobow", a tak!e kart# w kartotece relatora.
W przypadku, gdy jedna osoba nosi$a wi#cej ni! jedno nazwisko (np.%pa-
nie&skie i po m#!u), w kartotece znajduj" si# karty pod ka!dym z tych na-
zwisk%– z odpowiednimi odsy$aczami.

x� �Kartoteka relatora (patrz: za$"cznik nr%3)
Kartoteka relatora zawiera informacje dotycz"ce osób, które maj" swoj" 
teczk# w Archiwum Pomorskim. Na%ka!dej karcie znajduj" si# informacje 
dotycz"ce jednego relatora:

–  lewy górny róg: sygnatura teczki,
–  prawy górny róg: inspektorat i organizacja: Toru&, PAP,
–  na 'rodku: nazwisko i imi# (poprzedzone + ( zmar$a/-y w trakcie 

wojny lub ++ ( zmar$a/-y po wojnie), nazwisko panie&skie, pseu-
donimy,

–  prawy dolny róg: numer legitymacji Krzy!a Armii Krajowej,
–  lewy dolny róg: dane teleadresowe relatora lub rodziny,
–  ew. notatka o 'mierci.

x� �Kartoteki poszczególnych inspektoratów
Najobszerniejsz" kartotek" w Archiwum Pomorskim jest kartoteka zawie-
raj"ca tzw.%karty informacyjne, przechowywane alfabetycznie w podziale na 
inspektoraty Okr#gu Pomorskiego AK. Karty informacyjne to wypisy bi-
bliogra)czne z ró!nych *róde$, dotycz"ce !ycia i dzia$alno'ci konspiratorów. 
Je!eli dana osoba ma w Archiwum Pomorskim teczk#, to karty informacyj-
ne na temat tej osoby zostaj" wyj#te w kartoteki i w$o!one do teczki. W to 
miejsce w kartotece wk$ada si# uzupe$nion" tzw.%kart# zbiorcz".
Karty zbiorcze s" dwustronne (patrz: za$"cznik nr%4). Na%pierwszej stronie 
powinny znajdowa+ si# nast#puj"ce informacje:

x� �nazwisko,
x� �numer relacji/teczki,
x� �stopie& wojskowy,
x� �nazwisko i imiona,
x� �pseudonimy,
x� �imiona rodziców,
x� �nazwisko panie&skie matki,
x� �adresy,
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x� �obwód (inspektorat),
x� �specy!kacja,
x� �organizacja,
x� �nazwiska inne,
x� �nazwisko panie"skie,
x� �data i miejsce urodzenia,
x� �data i miejsce #mierci,
x� �$ród%a i zapisy inne.

Na odwrocie karty znajduj& si' litery od A do F, oznaczaj&ce poszczególne 
pola opisu. Powinny na nich widnie( nast'puj&ce informacje:
A)  dzia%alno#( niepodleg%o#ciowa w I) wojnie #wiatowej, przedwojenna 

przynale*no#( do organizacji (ZHP, PWK, PCK…), udzia% w wojnie 
obronnej we wrze#niu 1939)r.,

B)  data i miejsce wst&pienia do organizacji oraz osoby wprowadzaj&ca i za-
przysi'gaj&ca,

C)  przydzia%y terenowe i kolejni dowódcy,
D)  zajmowane funkcje i wykonywane dzia%ania,
E)  aresztowania, wi'zienie, #mier(,
F)  odznaczenia i przynale*no#( do organizacji kombatanckich.

x� �Kartoteka pseudonimów (patrz: za%&cznik nr)5)
Zawiera karty u%o*one alfabetycznie pod wzgl'dem brzmienia pseudonimu. 
Ka*dy pojawiaj&cy si' w aktach pseudonim powinien mie( tu swoj& kart'. 
Pojedyncza karta zawiera informacje dotycz&ce jednego pseudonimu)– kto 
u*ywa% takiego w swojej dzia%alno#ci konspiracyjnej. Na)karcie znajduje si' 
brzmienie pseudonimu oraz lista znanych pod nim osób (nazwisko, imi', 
sygnatura teczki)– je#li jest, $ród%o informacji, np.)tytu% publikacji…). Karty 
mog& znacz&co ró*ni( si' od siebie pod wzgl'dem sposobu wype%nienia, 
cz'sto bowiem wype%niane s& przez wiele osób, bo z czasem i wraz z kolej-
nymi opracowanymi materia%ami dopisuje si' do istniej&cych ju* kart kolej-
ne osoby pos%uguj&ce si' danymi pseudonimami.

x� �Kartoteka kryptonimów; kartoteka symboli (patrz: za%&cznik nr)6)
Kartoteki te zawieraj& karty u%o*one alfabetycznie pod wzgl'dem brzmienia 
kryptonimu lub symbolu (konspiracyjnych nazw lub oznacze" dla rzeczy, 
miejsc, akcji etc.). Zawiera kryptonim (lub symbol) oraz jego wyja#nienie, 
niekiedy $ród%o informacji (w tym: sygnatur' teczki).
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x� �Kartoteka skrótów
Zawiera karty u!o"one alfabetycznie pod wzgl#dem brzmienia skrótu. 
Na$karcie wpisany jest skrót i jego rozwini#cie. S% to zarówno skróty zwi%-
zane merytorycznie z tematyk% archiwum (np.$ MiP$ – Miecz i P!ug), jak 
i skróty stosowane w dzia!alno&ci archiwum (np.$rel.$– relacja).

x� �Kartoteka problemowa
Kartoteka problemowa stanowi indeks rzeczowy opisuj%cy zawarto&' Ar-
chiwum Pomorskiego (tylko w niewielkim stopniu, ca!y czas jest rozwi-
jana i uzupe!niana). Karty s% w niej u!o"one alfabetycznie pod wzgl#dem 
brzmienia has!a rzeczowego (niektóre has!a zawieraj% w sobie kolejne pod-
has!a). Przyk!adowe has!a indeksu rzeczowego: Akcja Katolicka, Egzekucje 
masowe g!ównie 1939, Gestapo$– siedziby, meldunki, Akcja „N”, Narodowa 
Organizacja Wojskowa. Na$kartach zapisane s% krótkie informacje na temat 
has!a oraz ew. sygnatur# teczki zawieraj%cej informacje na dany temat.

ARCHIWUM WSK
x� �Alfabetka

Katalog alfabetyczny (tzw.$ alfabetka) jest rejestrem zawieraj%cym dotych-
czas zebrane dane na temat kobiet-"o!nierzy$– tych, które maj% w Archiwum 
WSK teczki osobowe oraz tych, o których informacje pojawi!y si# w ró"nych 
materia!ach. Karty u!o"one s% w kolejno&ci alfabetycznej nazwisk kobiet.

x� �Kartoteka informacyjna (patrz: za!%cznik nr$7)
Kartoteka informacyjna zawiera informacje dotycz%ce kobiet-"o!nierzy$– za-
równo tych, które maj% w archiwum za!o"on% teczk#, jak i tych, o których 
znaleziono pewne informacje, ale teczki nie maj%. Podobnie jak w Archiwum 
Pomorskim znajduj% si# tutaj karty nieznormalizowane ((szki, wypisy biblio-
gra(czne) oraz znormalizowane wydruki z gotowymi do uzupe!nienia polami.
Karty w kartotece s% u!o"one w podziale na nast#puj%ce grupy:

x� �wrzesie) 1939,
x� �AK KG,
x� �AK$– Okr#g Warszawa-miasto,
x� �powstanie warszawskie,
x  AK$– Okr#g Warszawa-województwo,
x  AK$– Okr#g Bia!ostocki,
x� �AK$– Okr#g Nowogrodzki,
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x� �AK!– Okr"g Poleski,
x  AK!– Okr"g Wo#y$ski,
x� �AK!– Okr"g Wile$ski,
x  AK!– Okr"g %l&ski,
x� �AK!– Okr"g Pozna$ski,
x  AK!– Okr"g 'ódzki,
x  AK!– Okr"g Krakowski,
x  AK!– Okr"g Radomsko-kielecki,
x� �AK!– Okr"g Lubelski,
x  AK!– Okr"g Lwowski,
x  bez przydzia#u terenowego,
x� �bez przydzia#u organizacyjnego,
x� �Delegatura Rz&du,
x� �Ludowe Wojsko Polskie,
x� �PWK!– Okr"g %l&sk,
x� �inne organizacje,
x� �wi"(niarki okresu okupacji,
x� �wi"(niarki po 1945,
x  inne. 

��%�� 6WUXNWXUD�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Wszystkie zbiory Fundacji podzieli) mo*na na cztery grupy, s& to: archi-
walia, dokumentacja nieaktowa, muzealia i biblioteka (podzia# archiwa-
lia vs. dokumentacja nieaktowa zastosowany zosta# m.in.! w informatorze 
z 2000!r.); w informatorze z 2017 r. taki dzia# nie wyst"puje.
Grupa „Archiwalia” sk#ada si" z trzech dzia#ów:
1. Dzia# Archiwum Pomorskie:

x� �Archiwum Okr"gu Pomorskiego ZWZ-AK,
x� �akta Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”,
x� �teczki osobowe konspiratorów pomorskich (w ramach inspektoratów 

u#o*one alfabetycznie, przy czym pierwsza teczka zawiera materia#y 
ogólne na temat danego inspektoratu):
–  Inspektorat Brodnica,
–  Inspektorat Bydgoszcz,
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–  Inspektorat Chojnice,
–  Inspektorat Gda!sk,
–  Inspektorat Gdynia,
–  Inspektorat Grudzi"dz,
–  Inspektorat Tczew,
–  Inspektorat Toru!,
–  Inspektorat W#oc#awek,
–  Komenda Okr$gu,
–  Okr$gowa Delegatura Rz"du,
–  pomorscy partyzanci,
–  pomorscy cichociemni,
–  Pomorzanie w konspiracji poza Pomorzem (cz#onkowie konspiracji 

pozapomorskiej, którzy urodzili si$ na Pomorzu lub przed wybu-
chem II%wojny &wiatowej byli z nim zwi"zani),

x� �kolekcje i spu&cizny:
–  archiwum Ludwika Muzyczki,
–  materia#y Konrada Ciechanowskiego,
–  materia#y Tadeusza Jaszowskiego,
–  materia#y Zo'i Kope(,
–  materia#y Leona Lubeckiego,
–  materia#y Leszka Michalskiego,
–  spu&cizna Stanis#awa Drzewieckiego,
–  spu&cizna Jana Duszy!skiego,
–  spu&cizna Kazimierza Ze'r-Mendyka,
–  spu&cizna Ireny Monsiorskiej,
–  spu&cizna Stanis#awa Suszy!skiego,
–  spu&cizna Zbigniewa Raszewskiego,

x� �kolekcje )wiatowego Zwi"zku *o#nierzy Armii Krajowej (teczki oso-
bowe akowców, #"cznie kilkaset, w trakcie opracowania):
–  kolekcja )wiatowego Zwi"zku *o#nierzy AK Okr$g Bydgoszcz,
–  kolekcja )wiatowego Zwi"zku *o#nierzy AK Okr$g Toru!,
–  kolekcja )wiatowego Zwi"zku *o#nierzy AK we W#oc#awku,

x� �teczki problemowe (gromadzone przez pracowników materia#y wtór-
ne dotycz"ce konspiracji pomorskiej oraz sytuacji na terenie Pomorza 
w okresie okupacji).
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2. Dzia! Archiwum Wojennej S!u"by Kobiet:
x� �Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet,
x� �teczki osobowe kobiet-"o!nierzy (u!o"one alfabetycznie, bez podzia!u 

organizacyjnego),
x� �teczki problemowe (gromadzone przez pracowników materia!y wtór-

ne dotycz#ce wojennej s!u"by kobiet).
3.  Dzia! Archiwum Wydzia!u $#czno%ci Zagranicznej Komendy G!ównej 

ZWZ-AK „Zagroda”:
x� �zbiór depesz (g!ównie kserokopie i wypisy ze Studium Polski Pod-

ziemnej),
x� �teczki osobowe kurierów (u!o"one alfabetycznie),
x� �opracowania dotycz#ce „Zagrody” (publikowane i niepublikowane).

W sk!ad „Dokumentacji nieaktowej” (dzia!u ikonogra&i) wchodz#:
x� �fotogra&e:

–  kolekcja El"biety Zawackiej' – fotogra&e dotycz#ce Organizacji 
PWK, zw!aszcza zdj(cia z obozów PWK,

–  fotogra&e "o!nierzy Wydzia!u $#czno%ci Zagranicznej Komendy 
G!ównej ZWZ-AK „Zagroda”,

–  fotogra&e w!asne Fundacji, m.in.'z sesji naukowych i uroczysto%ci,
–  fotogra&e pomników "o!nierzy AK i innych organizacji konspira-

cyjnych,
x� �tzw.'mikroformy'– np.'kasety magnetofonowe, kasety VHS, dyskietki 

3,5 cala, p!yty CD i DVD, mikro&lmy, prawdopodobnie równie" do-
kumentacja cyfrowa, jak nagrania audio i wideo (relacje kombatan-
tów, dzia!alno%) Fundacji).

��&�� 6SRVyE�V\JQRZDQLD�PDWHULDâyZ

SPOSÓB SYGNOWANIA
Archiwum Pomorskie, teczki osobowe'– przyk!adowe sygnatury: K-166/166 
Pom., M-279/888 Pom.:

x� �K/M'– okre%lenie p!ci relatora, kobieta/m("czyzna,
x� �liczba przed uko%nikiem'– numer kolejny teczki w ramach p!ci,
x  liczba po uko%niku'– numer kolejny teczki w ramach ca!ego dzia!u,
x  Pom.'– symbol dzia!u archiwum.
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Akta Okr!gu Pomorskiego ZWZ-AK, tworz"ce osobny zbiór w ramach Ar-
chiwum Pomorskiego, sygnowane s" prostymi, numerycznymi sygnatura-
mi, zaczynaj"c od 1 (zosta#y one opracowane w ramach wypo$yczenia przez 
AP w Toruniu).
Archiwum WSK, teczki osobowe% – przyk#adowe sygnatury: 882/WSK, 
1830/WSK:

x� �kolejny numer teczki w ramach dzia#u archiwum (nadawane zgodnie 
z kolejno&ci" tworzenia teczek),

x  WSK%– symbol dzia#u archiwum.
Archiwum „Zagrody”, teczki osobowe% – przyk#adowe sygnatury: 12-K/
Zagr., 178-M/Zagr.:

x� �kolejny numer teczki w ramach dzia#u archiwum (nadawane zgodnie 
z kolejno&ci" tworzenia teczek),

x� �K/M%– okre&lenie p#ci relatora, kobieta/m!$czyzna,
x  Zagr.%– symbol dzia#u archiwum.

TECZKA A JEDNOSTKA INWENTARZOWA
W przypadku, gdy jednostka archiwalna dotycz"ca jednego relatora jest na 
tyle obszerna, $e nie mie&ci si! w pojedynczej teczce, materia#y wk#ada si! 
do wi!kszej liczby teczek (z poszanowaniem podzia#u na obwoluty%– cz!&ci 
jednostki)%– wszystkie teczki maj" wtedy ten sam numer inwentarzowy.

ZEWN'TRZNY OPIS TECZKI%OSOBOWEJ (patrz: za#"czniki nr%8(10)
Teczki osobowe opisane s" podobnie we wszystkich trzech dzia#ach archi-
wum Fundacji. Na%opis teczek sk#adaj" si! nast!puj"ce elementy: 

x� �u góry po lewej stronie%– piecz"tka prostok"tna fundacji, ew. nad ni" 
lub u góry po prawej piecz"tka „zeskanowane”, w przypadku archi-
wum WSK równie$ piecz"tka Memoria#u Gen. Marii Wittek,

x� �na dole, po prawej (najbardziej widoczny element):
–  nazwisko i imi!, ew. nazwisko panie)skie relatora, nad pierwsz" 

liter" nazwiska oznaczenie na temat &mierci relatora (+ ( zmar-
#/-a w trakcie okupacji, ++ ( zmar#/-a po wojnie),

–  nad imieniem i nazwiskiem%– przynale$no&* organizacyjna osoby, 
której dotyczy teczka oraz teren dzia#ania,

–  poni$ej%– pseudonimy konspiracyjne,
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–  w prawym dolnym rogu!– sygnatura (patrz powy"ej: sposób sygno-
wania),

x� �na dole, po lewej!– dane teleadresowe relatora lub jej/jego rodziny.
Na teczce o#ówkiem zapisywane s$ te" informacje dotycz$ce opracowania, 
np.!informacja o zmianie teczki wraz z dat$ miesi%czn$ i poprzedni$ sygna-
tur$, informacje o osobie opracowuj$cej teczk% itp.

OPIS ZAWARTO&CI!TECZKI!OSOBOWEJ (patrz: za#$cznik nr!11)
We wszystkich trzech dzia#ach archiwum Fundacji zawarto'( teczek opisuje 
si% w ramach tych samych grup tematycznych, wynikaj$cych z instrukcji 
dotycz$cej opracowania (patrz: sekcja 13D! – Stosowanie materia#ów po-
mocniczych). Grupy te wypisano na wyklejce umieszczonej na wewn%trznej 
stronie frontu teczki. Znajduj$ si% tam nast%puj$ce informacje: 

x� �nazwisko i imi% relatora,
x� �sygnatura archiwalna,
x� �przynale"no'( organizacyjna (nie wyst%puje w przypadku archiwum 

„Zagrody”),
x� �zawarto'(:

–  I/1 Relacja (pisemna relacja autorstwa relatora lub osób trzecich, "y-
ciorysy, listy b%d$ce relacj$),

–  I/2 Dokumenty (sensu stricto) dotycz$ce relatora (np.! 'wiadectwa 
szkolne, za'wiadczenia 'wiadków, 'wiadectwa pracy, legitymacje 
odznacze)), dokumenty dotycz$ce ogólnie okupacji,

–  I/3 Inne materia#y dokumentacyjne dotycz$ce relatora,
–  II!Materia#y uzupe#niaj$ce relacj% (nieb%d$ce dokumentami sensu 

stricto, ale dotycz$ce relatora, np.!artyku#y, nekrologi, wspomnienia 
nieb%d$ce relacj$),

–  III/1 Materia#y dotycz$ce rodziny relatora,
–  III/2 Materia#y dotycz$ce ogólnie okresu sprzed 1939,
–  III/3 Materia#y dotycz$ce ogólnie okresu okupacji (1939*1945),
–  III/4 Materia#y dotycz$ce ogólnie okresu po 1945,
–  III/5 Inne…,
–  IV Korespondencja (poni"ej!– miejsce na wymienienie rodzaju/te-

matyki korespondencji, np.!bie"$ca, z rodzin$),
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–  V Nazwiskowe karty informacyjne (wypisy ze !róde" dotycz#cych 
relatora),

–  VI$Fotogra%e.
Obok wyszczególnionych cz&'ci teczki znajduje si& wpisana odr&cznie in-
formacja na temat liczby kart i zapisanych stron znajduj#cych si& w tej cz&-
'ci, np.$„k. 68 s.$1(69” (numeracja zaczyna si& od 1 dla ka)dej kolejnej cz&-
'ci). Brak takiej adnotacji przy danym punkcie oznacza, )e nie ma w teczce 
tego typu dokumentów.
W przypadku Archiwum Pomorskiego przy punkcie VI$(fotogra%e) znaj-
duje si& adnotacja „dzia" ikonogra%i”, je'li mo)na w nim odnale!* jakie' 
fotogra%e danej osoby (s# one przechowywane osobno, nie w teczkach oso-
bowych).
W przypadku fotogra%i przechowywanych w teczce przy punkcie VI$dopi-
suje si& informacje o tym, jakie s# to fotogra%e (orygina"/kopia) i w jakiej 
liczbie, a tak)e informacje na temat fotogra%i znajduj#cych si& w teczce, ale 
poza obwolut# VI$(np.$przyklejone do legitymacji czy 'wiadectwa). Przyk"a-
dowy zapis: „oryg. 2 szt., reprod. 2 szt. oraz pkt. I/2/5”.
Poszczególne cz&'ci teczki przechowywane s# w osobnych obwolutach$ – 
z"o)onych na pó" du)ych kartach papieru, na których znajduje si& opis po-
szczególnych dokumentów wyst&puj#cych w danej obwolucie.

OPIS DOKUMENTÓW NA OBWOLUTACH W TECZCE OSOBOWEJ 
(patrz: za"#cznik nr$12)
(jest on taki sam dla wszystkich dzia"ów archiwum, mo)e si& ró)ni* ze 
wzgl&du na typ opisywanego materia"u):

x� �nazwa obwoluty/cz&'ci teczki oraz nazwisko i imi& kombatanta/kom-
batantki, np.$„I/1 Relacja: Paszkowska Anna”,

x� �lista dokumentów w ramach danej obwoluty:
–  numer kolejny dokumentu,
–  tytu" dokumentu wraz z dat# powstania (ew. miejsce powstania),
–  okre'lenie formy dokumentu (mps, r&kop.) oraz czy jest to orygina", 

czy kserokopia,
–  liczba kart dokumentu i liczba stron w ramach obwoluty, np.$„k. 27 

s.$23(49”.
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W ramach poszczególnych obwolut materia!y u!o"one s# chronologicznie. 
Numerowane w prawym górnym rogu s# strony zapisane (patrz: za!#cznik 
nr$13); w ramach tej numeracji (rozpoczynaj#cej si% od 1 dla ka"dej obwo-
luty) na dokumentach umieszcza si% równie" symbol danej obwoluty (tema-
tycznej cz%&ci jednostki), np.$I/2/1$– pierwsza strona obwoluty Dokumenty 
(sensu stricto). 
Obwoluta przeznaczona na nazwiskowe karty informacyjne jest opisana sy-
gnatur# teczki, danymi osobowymi relatora (nazwisko, imi%, pseudonimy) 
oraz jego/jej przynale"no&ci# terenow# i organizacyjn# oraz numerem i na-
zw# obwoluty.

ARCHIWUM POMORSKIE$– OPIS FOTOGRAFII
Fotogra'e z dzia!u Archiwum Pomorskiego przechowywane s# w osobnym 
kartonie (w teczkach osobowych pozosta!a o tym adnotacja), w ró"nego 
typu kopertach. W jednej kopercie zazwyczaj przechowywane s# fotogra-
'e dotycz#ce jednego relatora. Opis na takich kopertach nieco ró"ni si% od 
siebie w poszczególnych przypadkach (tworzy!y je ró"ne osoby), zawiera 
jednak takie podstawowe elementy jak: nazwisko, imi%, pseudonim relatora, 
sygnatura, przydzia! organizacyjny i teren dzia!ania relatora, zwi%z!y opis 
zawartych w kopercie zdj%(, zw!aszcza krótki tytu! (np.$zdj. legitymacyjne, 
zdj. z rodzin#) i data wykonania (patrz: za!#cznik nr$14).
Niektóre fotogra'e s# na odwrocie opisane o!ówkiem lub d!ugopisem, za-
równo przez poprzednich w!a&cicieli, jak i pracowników archiwum. Cz%sto 
jednak nie mo"na zidenty'kowa(, kto jest ich autorem (twórca/przekazuj#-
cy fotogra'% czy pracownik archiwum). Do$niektórych fotogra'i doklejo-
no niewielkie karteczki z opisem$– jest to równie" opis zró"nicowany pod 
wzgl%dem sk!adników (patrz: za!#cznik nr$15).

ARCHIWUM WSK$– OPIS FOTOGRAFII
W Archiwum WSK fotogra'e dotycz#ce kobiet-"o!nierzy s# umieszczane 
w teczkach osobowych, w kopertach. Na$kopertach umieszcza si%, oprócz 
nazwiska i imienia relatorki oraz sygnatury archiwalnej, tak"e spis fotogra-
'i, które znajduj# si% w kopercie. Opis zawiera ró"ne elementy; sk!ada si% 
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z kilku podstawowych informacji, jak: tytu! zdj"cia, data wykonania, ozna-
czenie negatyw/reprodukcja, oznaczenie orygina!u, ew. wymiary.
Bywaj# fotogra$e umieszczone w wyci"tej odpowiednio pod ich wymiary 
tekturce lub kartce papieru, na której mo%e by& te% opis (patrz: za!#cznik 
nr' 16). Niektóre zdj"cia s# w ten sposób opisane skrótowo (np.' tylko ty-
tu!em i dat#), inne w o(miu punktach (zazwyczaj nie wszystkie z nich s# 
wype!nione; zdarza si" równie%, %e poszczególne pola s# wype!niane w inny 
sposób dla ró%nych fotogra$i; w(ród tych informacji znajduj# si" takie jak: 
dzia! archiwum, sygnatura, typ (u%ywane okre(lenia to np.' reprodukcja, 
ksero, orygina!, pozytyw), ew. wymiary, osoby przedstawione na fotogra-
$i, miejsce i data wykonania zdj"cia, dotychczasowe publikacje, uwagi' – 
np.'adnotacje na odwrocie).
Ponadto niektóre fotogra$e maj# równie% opis na odwrocie, sporz#dzony 
o!ówkiem lub d!ugopisem, przez poprzednich w!a(cicieli lub pracowników 
Fundacji (cz"sto nie mo%na odró%ni&, na którym etapie i przez kogo zosta! 
ten opis dodany; patrz: za!#cznik nr'17). 

��'�� 6WRVRZDQLH�PDWHULDâyZ�SRPRFQLF]\FK

Pisemne relacje sk!adane w Fundacji powinny by& spisane przez kombatan-
ta lub jego rodzin" wed!ug szczegó!owego wzoru'– schematu relacji (patrz: 
za!#cznik nr'18).
W dzia!ach Archiwum Pomorskie oraz Archiwum WSK pracownicy Funda-
cji przy opracowaniu teczek osobowych pos!uguj# si" obowi#zuj#c# obecnie 
„Instrukcj# opracowywania akt osobowych”. Jest to kolejna jej wersja (z lat 
2000)2001); pierwsza wersja instrukcji powsta!a przed 1997'r. (z akceptacj# 
prof. A.'Tomczaka), kolejne wersje by!y jej ulepszeniami i uzupe!nieniami. 
Z czasem zaistnia!a bowiem potrzeba zmiany sposobu opracowania teczek 
osobowych, poniewa% do Fundacji zacz"!o nap!ywa& coraz wi"cej mate-
ria!ów wykraczaj#cych czasowo i tematycznie poza dzia!alno(& relatora 
z okresu okupacji. Instrukcj" w obecnym kszta!cie przygotowa!a Katarzyna 
Minczykowska, na podstawie dotychczasowych metod stosowanych przez 
pracowników Fundacji (w du%ej mierze wychodz#cych od metod stosowa-
nych w pracy archiwalnej przez E. Zawack#) oraz w!asnych do(wiadcze* 
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zdobytych w ramach pracy w Dziale R!kopisów i Starodruków Muzeum 
Pi"miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Instrukcja zawiera nast!puj#ce informacje dotycz#ce opracowania teczek 
osobowych w Archiwum Pomorskim i Archiwum WSK:

x� �uk$ad dokumentów w teczce osobowej, ich podzia$ (patrz: opis za-
warto"ci teczki w sekcji 13C) oraz to, jakie dokumenty przynale%# do 
której obwoluty,

x� �sposób opisu poszczególnych dokumentów na obwolucie,
x� �wzór opisu teczki osobowej,
x� �wzór karty informacyjnej,
x� �spis tematów, których powinny dotyczy& karty problemowe,
x� �wzór karty alfabetycznej,
x� �sposób opisu zewn!trznego teczki osobowej,
x� �wykaz skrótów, skorowidz zagadnie' opisanych w instrukcji, s$owni-

czek poj!& u%ywanych w instrukcji. 

��(�� 6\VWHP�LQIRUPDF\MQ\

Fundacja Genera$ El%biety Zawackiej stworzy$a w$asny system informacyj-
ny, s$u%#cy poruszaniu si! w specy(cznym zasobie archiwalnym, jaki po-
siada. Podwaliny pod ten system stworzy$a ju% sama E. Zawacka, twórczyni 
archiwum, jeszcze przed powstaniem Fundacji. Najwa%niejsz# cech# tego 
systemu, jak i w ogóle specy(ki archiwum, jest nakierowanie na cz$owieka)– 
na tematyk! biogra(styczn#; st#d te% g$ówne pomoce informacyjne w Fun-
dacji maj# charakter indeksów osobowych.
System ten jest skomplikowany i bez jego znajomo"ci trudno si! w nim 
swobodnie porusza&; sk$ada si! z wielu oddzielnych cz!"ci)– ró%nego typu 
kartotek, ró%ni#cych si! w ramach ca$ego archiwum)– zale%nie od dzia$u, 
w którym s# stosowane i który opisuj#. Sprawne korzystanie z systemu przez 
u%ytkowników wymaga przewodnictwa ze strony pracowników Fundacji)– 
w du%ej mierze system ten jest u%ywany w$a"nie przez nich; w mniejszej)– 
przez u%ytkowników archiwum. Pomoce archiwalne maj# posta& papiero-
w#, a nie elektroniczn#)– dlatego te% w przypadku niektórych zapyta' mo%e 
by& konieczne skorzystanie z dwóch lub trzech odr!bnych kartotek, zanim 
dotrze si! do poszukiwanej informacji (np.)poszukiwanie teczki osobowej 
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w Archiwum Pomorskim w sytuacji, gdy zna si! tylko pseudonim konspi-
ratora).
Droga ta mog"aby zosta# skrócona przez przeniesienie informacji do sys-
temu elektronicznego$– to jednak wymaga"oby du%ych nak"adów &nanso-
wych i ogromnej pracy, nie tylko zwi'zanej z bezpo(rednim przenoszeniem 
informacji do komputera, ale te% z wcze(niejszym zaprojektowaniem syste-
mu w taki sposób, aby przystawa" do charakterystycznych cech archiwum.
Fundacja stosuje w"a(ciwe dla metod swojej pracy i specy&ki zasobu archi-
walnego terminy, np.$alfabetka, relator, nazwiskowa karta informacyjna.

��)�� 'RGDWNRZH�XZDJL

Na opracowanie materia"ów w Fundacji sk"ada si! równie% tworzenie kart 
informacyjnych z zawarto(ci teczek, prasy, opracowa) naukowych (ksi'%ek 
i artyku"ów). Ka%da z dokumentalistek pracuj'cych w Fundacji tworzy przy-
najmniej po kilkaset takich kart rocznie. Karty te tworz' obecnie ogromny 
zbiór informacji dotycz'cych historii II$wojny (wiatowej.
Na kartach s"u%'cych do rejestracji korzystania z teczek zapisuje si! wszyst-
kie przeprowadzane z nimi czynno(ci, nie tylko udost!pnianie ich u%yt-
kownikom „z zewn'trz”, ale te% zadania podejmowane przez pracowników. 
Dzi!ki temu wida#, jakie prace archiwalne wykonywano z dan' jednostk'. 
Mo%na równie% (przynajmniej cz!(ciowo) odtworzy# ewolucj! opisu te-
czek$– dzi!ki zapisanym na teczkach informacjom oraz dzi!ki umieszczeniu 
na ko)cu teczki wyci!tego frontu z poprzedniej teczki.
Zbiór Akta Okr!gu Pomorskiego ZWZ-AK, wypo%yczony jeszcze w$roku 
1988 do Archiwum Pa)stwowego w Toruniu celem opracowania i konser-
wacji, zosta" równie% skopiowany. W postaci kserokopii zbiór ten jest do-
st!pny w AP w Toruniu pod numerem 928.

����8GRVWċSQLDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
Materia"y Fundacji udost!pniane s' na miejscu, w siedzibie Fundacji, oraz 
online$ – na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (kolekcja 
„Archiwum Zawackiej” umieszczona w dziale „Archiwalia”).
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Obecnie (grudzie! 2017"r.) online udost#pniono ponad 2000 teczek osobo-
wych z dzia$u Archiwum Pomorskie, w podziale na inspektoraty; w ramach 
inspektoratu umieszczono równie% podzia$ na kobiety i m#%czyzn. Na"ska-
nach pierwszych stron teczek zamazano dane teleadresowe do relatorów lub 
ich rodzin (patrz: sekcja 13 C"– Opis naniesiony na teczki i archiwalia oraz 
sposób sygnowania"– Zewn#trzny opis teczki osobowej). Wszystkie skany 
s& zaopatrzone w du%y znak wodny na 'rodku strony.
Fundacja udost#pnia materia$y równie% w swojej siedzibie. Nie posiada 
ona wydzielonej, du%ej pracowni naukowej, a jedynie niewielk& oddzielon& 
przestrze!, z której korzystaj& równie% pracownicy Fundacji (miejsce dla 
ok."2(3 osób). Dodatkowo w pomieszczeniu Archiwum Pomorskiego znaj-
duje si# stó$, przy którym mo%na korzysta) z materia$ów na miejscu (miej-
sce dla jednej osoby).
W przypadku udost#pniania materia$ów na miejscu ogromn& pomoc& u%yt-
kownikom s$u%& pracownicy Fundacji"– zarówno w kwestiach zwi&zanych 
z dotarciem do materia$ów i orientacj& w zasobie archiwum, jak i w spra-
wach merytorycznych"– cz#sto znacznie anga%uj&c si# w poszukiwania.
Fundacja udost#pnia materia$y na podstawie regulaminu opisuj&cego ogól-
nie zasady korzystania z archiwaliów (m.in."obowi&zek wpisania si# do reje-
strów u%ytkowników, zakaz zmieniania kolejno'ci dokumentów w teczkach 
i sporz&dzania notatek na materia$ach oraz kartkach papieru umieszczo-
nych bezpo'rednio na nich).

��$�� 6SRVRE\�XGRVWċSQLDQLD

Online *
Na miejscu *

��%�� .ZHUHQG\�DUFKLZDOQH�

W archiwum Fundacji dokumentalistki wykonuj& dwa rodzaje kwerend: 
pe$ne i wst#pne.
Kwerendy wst#pne polegaj& na telefonicznym lub e-mailowym udzieleniu 
informacji na temat tego, czy Fundacja posiada materia$y dotycz&ce da-
nej osoby. Tego typu us$ug w wi#kszo'ci si# nie rejestruje; od pocz&tków 
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dzia!alno"ci Fundacji jej pracownicy prawdopodobnie przeprowadzili ty-
si#ce tego typu poszukiwa$.
Kwerendy pe!ne wymagaj# wi%kszego zaanga&owania pracownika i s# od-
p!atne. S# zamawiane listownie przez osoby prywatne, urz%dy, s#dy i insty-
tucje naukowe'– tak&e zza granicy. Us!ugi te s# dokumentowane i wykazywa-
ne w sprawozdaniach. W ostatnich kilkunastu latach ich liczba w ci#gu'roku 
waha si% od kilku do ponad dwudziestu.
W Fundacji mo&na zamówi( kopie (ksero lub skany) materia!ów archiwal-
nych oraz publikacji wydawanych przez Fundacj%. Cena za t% us!ug% zale&y 
od typu zamawiaj#cego (studenci i uczniowie; pracownicy naukowi; insty-
tucje; obcokrajowcy).
Fundacja udziela tak&e odp!atnych licencji na publikowanie materia!ów z jej 
zbiorów (np.'dla mediów, wydawców publikacji naukowych).

��&�� 2FHQD�GRVWċSQRğFL�L�RJUDQLF]HQLD�Z�GRVWċSLH

Korzystaj#c na miejscu z materia!ów archiwalnych, u&ytkownicy mog# wy-
konywa( ich kopie za pomoc# w!asnego sprz%tu. Nie ma ustalonego dzien-
nego limitu wypo&yczanych teczek, ale nie wypo&ycza si% ich na zewn#trz.
Studenci i doktoranci korzystaj#cy z zasobu archiwalnego s# zobowi#zani 
do przedstawienia listu polecaj#cego lub skierowania z uczelni b#d) od sa-
modzielnego pracownika naukowego. W przypadku rodzin kombatantów 
wymaga si% przed!o&enia dokumentów stwierdzaj#cych pokrewie$stwo 
z osob#, której dotycz# akta.
Pewnego rodzaju ograniczeniem dost%pno"ci materia!ów w przypadku ko-
rzystania z nich na miejscu s# krótkie godziny otwarcia pracowni naukowej 
(od wtorku do czwartku w godzinach 9:00*14:00), po wcze"niejszym kon-
takcie (telefonicznym lub e-mailowym) z Fundacj#. 

��'�� /LF]ED�Xī\WNRZQLNyZ�

Rocznie ze zbiorów Fundacji (w tym ze zbiorów bibliotecznych) korzysta 
od kilkudziesi%ciu do ponad stu osób. Wi%ksz# popularno"ci# ciesz# si% ma-
teria!y z Archiwum Pomorskiego, mniejsz# z Archiwum WSK. Najrzadziej 
wykorzystywane s# (jednocze"nie najmniej liczne) teczki z Archiwum „Za-
grody”.
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��(�� 5RG]DMH�Xī\WNRZQLNyZ�

x� �uczniowie i nauczyciele (zw!aszcza prace konkursowe),
x� �studenci (prace proseminaryjne, licencjackie, magisterskie, doktor-

skie),
x� �naukowcy (z uniwersytetów, z IPN, z muzeów),
x� �dziennikarze,
x� �rodziny kombatantów (w tym: poszukiwania genealogiczne). 

��)�� 6SRVyE�UHMHVWURZDQLD�XGRVWċSQLHĕ�

U"ytkownicy zobowi#zani s# do wpisania swojej wizyty w ksi$dze rejestra-
cji udost$pnie% (data korzystania, imi$ i nazwisko korzystaj#cego, szko!a/ 
/instytucja, któr# reprezentuje u"ytkownik, cel bada% i udost$pnione ma-
teria!y). 
Uzupe!niaj# równie" zg!oszenie u"ytkownika, w którym obowi#zkowo na-
le"y poda& nast$puj#ce informacje: imi$ i nazwisko, sta!e miejsce zamiesz-
kania, adres korespondencyjny (je'li jest inny ni" zameldowania), obywatel-
stwo, rodzaj i numer dokumentu to"samo'ci, zakres chronologiczny bada%, 
nazwy zespo!ów (zbiorów) archiwalnych obj$tych zg!oszeniem. W doku-
mencie jest te" miejsce, w którym nale"y wpisa&, jaka osoba lub instytu-
cja zleca u"ytkownikowi badania lub udziela mu rekomendacji b#d( pe!-
nomocnictwa. U"ytkownik mo"e równie" dobrowolnie poda& nast$puj#ce 
informacje, s!u"#ce analizie potrzeb korzystaj#cych z zasobu archiwalnego: 
zawód, tytu! naukowy lub zawodowy, temat pracy (zakres przedmiotowy 
bada%), charakter zamierzonych bada% archiwalnych. Jednocze'nie, podpi-
suj#c zg!oszenie, u"ytkownik zobowi#zuje si$ do przekazania nieodp!atnie 
Fundacji wydanych drukiem publikacji, które s# opracowaniami (ród!owy-
mi opartymi w ca!o'ci lub w przewa"aj#cej cz$'ci na materia!ach wymienio-
nych w zg!oszeniu. 
Na pocz#tku ka"dej teczki osobowej w!o"ona jest karta rejestracji osób ko-
rzystaj#cych (druk normowany NDAP). Na druku umieszczone s# nast$pu-
j#ce dane:
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x� �u góry piecz!" archiwum (nie zawsze aktualna#– zale$nie od daty za%o-
$enia teczki), w przypadku teczek z dzia%u WSK równie$ piecz!" Me-
moria%u Genera% Marii Wittek,

x� �nazwa i sygnatura jednostki (oraz przynale$no&" organizacyjn' 
w przypadku Archiwum Pomorskiego),

x� �pierwsza kolumna tabeli: nazwisko i imi! korzystaj'cego,
x� �druga kolumna tabeli: temat pracy (ew. cel wykorzystania),
x� �trzecia kolumna tabeli: data korzystania.

Druk ten wype%niany jest zarówno przez u$ytkowników archiwum, jak 
i jego pracowników, którzy wpisuj' w tabeli wykonywane przy teczce pra-
ce archiwalne, np.#opracowanie archiwalne teczki, zmiana teczki, wst!pne 
uporz'dkowanie, opracowanie wst!pne, przygotowanie do digitalizacji, di-
gitalizacja.

����3UREOHP\�
Do podstawowych problemów, z jakimi boryka si! Fundacja, nale$' kwestie 
(nansowe. Dzia%alno&" Fundacji (nansowana jest projektowo i cz!sto udaje 
si! jej uzyska" &rodki na konkretne prace, brakuje jednak przede wszyst-
kim pieni!dzy „na $ycie”#– czyli utrzymanie siedziby, op%acenie sta%ych pra-
cowników oraz materia%ów potrzebnych w bie$'cej dzia%alno&ci. Natomiast 
w przypadku starania si! o zewn!trzne granty problemem jest wymagany 
w nich wk%ad w%asny Fundacji.
Fundacja cierpi równie$ na brak r'k do pracy, której jest bardzo du$o (po-
rz'dkowanie materia%ów, tworzenie kart informacyjnych, przygotowywa-
nie materia%ów do digitalizacji, przygotowywanie opracowa) i publikacji, 
prowadzenie prelekcji, oprowadzanie wycieczek, obs%uga u$ytkowników 
etc.). Obecnie nieobsadzone dzia%y to Archiwum „Zagrody” oraz biblioteka 
i dzia% ikonogra(i.
Pewne problemy sprawia równie$ siedziba Fundacji, w której brakuje miej-
sca do przechowywania archiwaliów i sprz!tów, do wykonywania codzien-
nych zaj!" przez pracowników i do udost!pniania dokumentów na miej-
scu wi!kszej liczbie osób. W&ród potrzeb Fundacji pracownicy wskazali 
m.in.#wymian! rega%ów (w Archiwum Pomorskim s' to drewniane pó%ki, 
które nie zawsze wytrzymuj' obci'$enie du$ej liczby teczek).
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W siedzibie Fundacji znajduje si! winda, która jednak nie dzia"a, cho# mo-
g"aby pomóc w codziennej pracy i u"atwi# dost!p osobom niepe"nospraw-
nym i starszym (wi!kszo$# osób na sta"e pracuj%cych w Fundacji to osoby 
w podesz"ym&wieku).
 
����3ODQ\�QD�SU]\V]âRğý

W$ród planów na najbli'sze lata najpewniejszym za"o'eniem zwi%zanym 
z dzia"alno$ci% Fundacji jest umieszczenie jeszcze w 2018& r. ca"o$ci za-
sobu archiwalnego online, na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej. 
Fundacja planuje równie' stworzenie (lmu o E. Zawackiej. Obecnie (gru-
dzie) 2017& r.) w trakcie produkcji jest zwiastun (lmu, który ma pomóc 
w zebraniu $rodków na ten cel.
Na etapie planowania i pozyskiwania $rodków przez UM Torunia jest pro-
jekt zagospodarowania XIX-wiecznego fortu Jakuba, w którym mia"aby po-
wsta# Baza „Zo”&– Centrum Historyczne im. gen. El'biety Zawackiej. By# 
mo'e swoje miejsce mog"aby tam znale*# równie' Fundacja i jej zbiory. Pro-
jekt jest bardzo ambitny i kosztowny, jego realizacja z pewno$ci% wymaga# 
b!dzie przynajmniej kilku lat&– jest to jednak pewna perspektywa dla dal-
szych losów Fundacji.

��$�� �3RVWċSRZDQLH�]�PDWHULDâDPL�DUFKLZDOQ\PL��
Z�SU]\SDGNX�OLNZLGDFML

Zgodnie z § 13 statutu Fundacji Genera" El'biety Zawackiej zbiory znaj-
duj%ce si! w jej posiadaniu „[…] po ustaniu dzia"alno$ci Fundacji staj% si! 
w"asno$ci% Pa)stwa i wchodz% do pa)stwowego zasobu archiwalnego (ar-
chiwalia) b%d* do Muzeum Okr!gowego w Toruniu lub muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie (muzealia)”.
 
����0LHMVFH�Z�UXFKX�DUFKLZLVW\NL�VSRâHF]QHM

Fundacja mia"a swojego przedstawiciela w istniej%cej przy Naczelnej Dyrek-
cji Archiwów Pa)stwowych Radzie Archiwów Spo"ecznych.



5R]G]LDâ�9,,��)XQGDFMD�*HQHUDâ�(OīELHW\�=DZDFNLHM

343

Incydentalnie Fundacja bierze udzia! w przedsi"wzi"ciach O#rodka KAR-
TA (I$i II$Kongres Archiwów Spo!ecznych, szkolenie z zakresu prowadzenia 
archiwum spo!ecznego w 2015$r.). Nigdy jednak ta wspó!praca nie mia!a 
szerszego wymiaru.

����2FHQD�]QDF]HQLD�SURMHNWX
��$�� :DUWRğý�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Cz"#% zbiorów Fundacji stanowi& oryginalne materia!y archiwalne, cz"#% 
to kopie lub wypisy z orygina!ów nieposiadanych przez Fundacj", a tak'e 
wypisy/kopie sporz&dzone z materia!ów o charakterze bibliotecznym (pra-
sy, ksi&'ek, czasopism). Najwy'sz& warto#% jako (ród!a historyczne maj& 
pierwsze wymienione. Nale'y jednak zauwa'y%, 'e dla wielu badaczy po-
!&czenie orygina!ów z kopiami i wypisami lub kopiami ze (róde! z innych 
archiwów jest bardzo przydatnym warsztatem badawczym, u'ywanym rów-
nie' na bie'&co przez pracowników i wspó!pracowników archiwum w pra-
cach wydawniczych i naukowych.
Nie do przecenienia jest warto#% (ród!owa posiadanych przez Fundacj" 
archiwaliów: ogromu teczek osobowych konspiratorów z terenu Pomorza, 
kobiet-'o!nierzy z okresu II$wojny #wiatowej i kurierów „Zagrody”, ale tak-
'e materia!ów pozosta!ych po dzia!alno#ci Komendy Okr"gu Pomorskiego 
ZWZ-AK, TOW „Gryf Pomorski” i Organizacji PWK. Zarówno okresy wo-
jennej zawieruchy, jak i dzia!alno#% w konspiracji nie sprzyjaj& powstawaniu 
dokumentacji, a z pewno#ci& sprzyjaj& jej niszczeniu. Tym wi"ksz& warto#% 
maj& materia!y, które uda!o si" zebra% Fundacji$– w tym relacje uczestników 
wojennych wydarze) i ich #wiadków.
O warto#ci i przydatno#ci tych materia!ów #wiadczy to, jak cz"sto s& one 
wykorzystywane do pisania prac naukowych i dyplomowych. Do$przyk!a-
dowych tematów, do których poszukiwano informacji w Archiwum Pomor-
skim nale'&: wysiedlenia z Gdyni w latach 1939*1942; Ko#cierzyna i po-
wiat ko#cierski w okresie II$ wojny #wiatowej; dzieje Rumi; konspiracyjne 
seminarium w Bydgoszczy w latach 1941*1942; dziewcz"ce konspiracyjne 
zwi&zki antykomunistyczne w latach 1945*1946; ucieczki wi"(niów z aresz-
towa) hitlerowskich 1939*1945; udzia! kolejarzy w dywersji na Pomorzu; 
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popularyzacja zasobów archiwów spo!ecznych na przyk!adzie Fundacji; 
konspiracja niepodleg!o"ciowa w czasie II#wojny "wiatowej na terenie $ni-
na; konspiracja w Inowroc!awiu; powojenne losy Cichociemnych; Polacy 
w Wehrmachcie; losy %o!nierzy brytyjskich w Polsce w latach 1939&1945; 
wi'zienie kobiece w Fordonie; pami'( historyczna o Holokau"cie w Polsce 
i w Rosji; pomniki i tablice pami)tkowe AK w Toruniu; konspiracja na tere-
nie *wiecia. 

��%�� :Sâ\Z�QD�ORNDOQĆ�VSRâHF]QRğý�

Na przestrzeni lat wokó! Fundacji wykszta!ci!a si' spo!eczno"( jej wspó!-
pracowników oraz historyków (zw!aszcza specjalizuj)cych si' w II#wojnie 
"wiatowej)#– cz'sto zreszt) osoby zwi)zane z Fundacj) nale%) i do jednej, 
i do drugiej z tych grup. 
Bardzo wa%ny jest wp!yw Fundacji na lokaln) m!odzie% (m.in.#dzi'ki pre-
lekcjom, konkursom, wycieczkom po siedzibie Fundacji)# – promowanie 
wiedzy o II#wojnie "wiatowej oraz postaw patriotycznych. 

��&�� 0RīOLZ\�ZSâ\Z�QD�ZL]HUXQHN�DUFKLZyZ�Z�VSRâHF]HĕVWZLH

Szczególny wp!yw dzia!alno"ci Fundacji na ogólny wizerunek archiwów 
w spo!ecze+stwie ma prowadzona przez ni) bardzo szeroka dzia!alno"( 
edukacyjna, kierowana do odbiorców w ró%nym# wieku (od# wieku przed-
szkolnego, poprzez dzieci i m!odzie% szkoln), do doros!ych, w tym studen-
tów). Fundacja jest rozpoznawalnym dla nauczycieli obiektem na edukacyj-
nej mapie miasta. Proponowane przez ni) formy edukacyjne o ró%norodnej 
tematyce mog) ukazywa( archiwum jako miejsce ciekawe, ale równie% 
wa%ne#– takie, które powo!a!a do %ycia wielka bohaterka; takie, w którym 
znajdziemy dowody bohaterskich losów Polaków, wa%nych wydarze+, walki 
o niepodleg!o"(.
Równie% bezpo"redni kontakt z archiwum#– jego siedzib) i pracownikami#– 
wypada bardzo pozytywnie i mo%e mie( prze!o%enie na korzystne postrze-
ganie archiwów. Siedziba Fundacji znajduje si' w sercu toru+skiej Starówki, 
w urokliwej, zadbanej kamienicy. Losy jej twórczyni przybli%ane s) go"ciom 
nie tylko za pomoc) elementów wystawy sta!ej o %yciu „Zo”, ale te% dzi'ki od-
tworzonemu, a w!a"ciwie przeniesionemu do Fundacji pokojowi Zawackiej 
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z jej prywatnego mieszkania (patrz: za!"cznik nr#19). Osoby zajmuj"ce si$ 
odwiedzaj"cymi s" zaanga%owane emocjonalnie, oddane idei dokumento-
wania i misji Fundacji, co bardzo pozytywnie wp!ywa na odbiór archiwum.
Nale%y jednak wzi"& pod uwag$ pytanie, czy Fundacja jest przez odwiedza-
j"cych kojarzona z archiwum, czy raczej z muzeum, placówk" edukacyjn", 
organizacj" pozarz"dow", centrum historycznym. 

��'�� 6WDELOQRğý�SURMHNWX

Wydaje si$, %e Fundacja Genera! El%biety Zawackiej odznacza si$ du%" sta-
bilno'ci". Dzia!a ju% od ponad 25 lat, ma wi$c do'& d!ug" tradycj$ i jest 
rozpoznawana w lokalnej spo!eczno'ci (zw!aszcza historyków, przewodni-
ków, edukatorów, nauczycieli). Od pocz"tku 'ci'le wspó!pracuje z w!adza-
mi samorz"dowymi (miejskimi i wojewódzkimi), które regularnie dotuj" 
i wspieraj" jej dzia!alno'&, co pozwala przypuszcza&, %e w razie nag!ej po-
trzeby „ratowania” Fundacji równie% oka%" pomoc. Nie bez znaczenia jest 
te% wspó!praca z Uniwersytetem Miko!aja Kopernika, Muzeum Okr$go-
wym i Archiwum Pa(stwowym w Toruniu.
Na stabilno'& projektu pozytywnie wp!ywa tak%e du%a liczba osób zaanga-
%owanych w dzia!ania Fundacji (pracowników, wspó!pracowników, wolon-
tariuszy), co zmniejsza ryzyko wyga'ni$cia inicjatywy z powodu osobistych 
decyzji o rezygnacji ze wspó!pracy z Fundacj".
Bezpiecze(stwo zbiorów Fundacji zosta!o, w razie jej likwidacji, zabezpie-
czone odpowiednim zapisem w statucie Fundacji (patrz: sekcja 16A#– Post$-
powanie z materia!ami archiwalnymi w przypadku likwidacji). 

��(�� ,QQH

Wa%nym aspektem dzia!alno'ci Fundacji jest jednoczenie spo!eczno'ci 
kombatantów#– zw!aszcza kobiet-%o!nierzy walcz"cych na ró%nych frontach 
II#wojny 'wiatowej. Od pocz"tku za!o%eniem E. Zawackiej by! „historyczny 
ekumenizm”#– dokumentowanie zarówno konspiratorek z ró%nych organi-
zacji, cz!onki( Polskich Si! Zbrojnych na Zachodzie, jak i walcz"cych w sze-
regach Ludowego Wojska Polskiego, bez wzgl$du na to, jak po wojnie po-
toczy!y si$ ich losy. Temu celowi przy'wieca! równie% zorganizowany przez 
Fundacj$ I#Zjazd Kombatantek w 1996#r. W tym duchu „Zo” przedstawia!a 
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wspó!prac" dokumentacyjn# z Fundacj# jako powinno$% obywatelsk#&– dal-
szy ci#g s!u'by 'o!nierskiej.
Oprócz stanowienia platformy wspomagaj#cej kontakty o charakterze 
kombatanckim, Fundacja s!u'y!a temu $rodowisku w jeszcze jeden bardzo 
istotny sposób&– wystawiaj#c za$wiadczenia kombatantom, którzy istotnie 
uczestniczyli w walce, ale nie mogli uzyska% karty kombatanckiej z powodu 
braku udokumentowania tej walki w innych archiwach.
Nale'y doceni% równie' dzia!alno$% Fundacji zwi#zan# z upami"tnianiem 
'o!nierzy Polskiego Pa(stwa Podziemnego i Polek-'o!nierzy, która ufun-
dowa!a i inicjowa!a powstanie wielu tablic, obelisków i pomników (patrz: 
sekcja 7E&– Inne).
Dzia!alno$% Fundacji stanowi tak'e istotn# p!aszczyzn" dialogu mi"dzypo-
koleniowego&– w prace te anga'uj# si" (lub anga'owali si" na przestrzeni lat) 
ludzie w ró'nym&wieku&– od studentów po kombatantów i emerytów.

=DâĆF]QLNL
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1.  Magazyn Fundacji Genera! El'biety Zawackiej&– rega! z teczkami oso-
bowymi z Archiwum WSK, wrzesie( 2017&r., fot. M.&Wi$niewska-Drew-
niak.

2.  FGEZ, pomoce archiwalne&– karta z „alfabetki” z dzia!u Archiwum Po-
morskie&– Ga!kowski/-a.

3.  FGEZ, pomoce archiwalne&– karta z kartoteki relatora z dzia!u Archi-
wum Pomorskie&– Cie$likowska Hanna ps. „Hania”.

4.  FGEZ, pomoce archiwalne&– karta zbiorcza z dzia!u Archiwum Pomor-
skie (strona recto i verso)&– Bednarska Urszula.

5.  FGEZ, pomoce archiwalne&– karta z kartoteki pseudonimów z dzia!u Ar-
chiwum Pomorskie&– ps. „Bronicz”.
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6.  FGEZ, pomoce archiwalne! – karta z kartoteki kryptonimów z dzia"u 
Archiwum Pomorskie!– krypt. „Ryba”, „Rybitwa”, „Ry#”.

7.  FGEZ, pomoce archiwalne!– karta z kartoteki informacyjnej z dzia"u 
Archiwum WSK!– naklejony nekrolog Zo$i Ludwig.

8.  FGEZ, opis teczek!– Archiwum Pomorskie, sygn. K 166/166 Pom., Pasz-
kowska Anna.

9.  FGEZ, opis teczek!– Archiwum WSK, sygn. 1282/WSK, G%czowska Zo-
$a.

10.  FGEZ, opis teczek!– Archiwum „Zagrody”, sygn. 12-K/Zagr., Malessa 
Emilia.

11.  FGEZ, spis zawarto#ci teczki!– Archiwum WSK, sygn. 817/WSK, Opa"-
ka Ludwika.

12.  FGEZ, opis dokumentów na obwolucie!– Archiwum Pomorskie, sygn. 
M-279/888 Pom., Filipski Jan, I/1 Relacja.

13.  FGEZ, numerowanie stron w teczce!– Archiwum Pomorskie, sygn. K 
166/166 Pom., Paszkowska Anna, s.!II/1.

14.  FGEZ, opis koperty na fotogra$e! – Archiwum Pomorskie, sygn. K 
233/233 Pom., Czoskówna Edyta.

15.  FGEZ, opis fotogra$i!– doklejona kartka!– Archiwum Pomorskie, sygn. 
M 9/618 Pom., Antoszewski Kazimierz.

16.  FGEZ, opis fotogra$i!– Archiwum WSK, sygn. 651/WSK, Dobrowolska 
Janina.

17.  FGEZ, opis fotogra$i!– Archiwum Pomorskie, sygn. K 233/233 Pom., 
Czoskówna Edyta.

18.  Schemat relacji stosowany w FGEZ.
19.  Pokój E. Zawackiej odtworzony w siedzibie FGEZ, wrzesie& 2017! r., 

fot.!M.!Wi#niewska-Drewniak.
20.  Bibliogra$a.
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Rojewska A., Wywiad nt. Archiwum WSK, rozmawia!a M."Wi#niewska-Drewniak, 
Toru$, 26.09.2017, Archiwum prywatne MWD.

Skerska E., Wywiad nt. Archiwum Pomorskiego, rozmawia!a M."Wi#niewska-Drew-
niak, Toru$, 27.09.2017, Archiwum prywatne MWD.

Zawacka-Wakarecy D., Wywiad nt. Fundacji Genera! El"biety Zawackiej, rozma-
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MWD.

3RPRFH�DUFKLZDOQH

FGEZ, Archiwum „Zagrody”, Ksi%ga inwentarzowa Archiwum Wydzia!u &'czno#ci 
Komendy G!ównej AK „Zagroda”; dost%pna w siedzibie archiwum.

FGEZ, Archiwum Pomorskie, Kartoteka alfabetyczna; dost%pna w siedzibie archi-
wum.

FGEZ, Archiwum Pomorskie, Kartoteka informacyjna; dost%pna w siedzibie archi-
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Informacje o zespole archiwalnym Okr!g Pomorski Zwi"zek Walki Zbrojnej#– Armia 
Krajowa, http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=sho-
w&zespoly_id=77768 [dost!p: 10.12.2017].
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i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S$u%by Polek, red. 
K."Minczykowska, Toru# 2017. 
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FGEZ, Archiwum Pomorskie, Paszkowska Anna, sygn. K 166/166 Pom. 
FGEZ, Archiwum WSK, Dobrowolska Janina, sygn. 651/WSK.
FGEZ, Archiwum WSK, G$czowska Zo%a, sygn. 1282/WSK. 
FGEZ, Archiwum WSK, Opa&ka Ludwika, sygn. 817/WSK.
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Statut Fundacji Genera$ El%biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii 
Krajowej oraz Wojskowej S$u%by Polek z dnia 7.05.2013#r., http://zawacka.pl/
uploads/dokumenty/statut_07_05_2013.pdf [dost!p: 10.11.2017].
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Archiwum Stowarzyszenia  
„Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda!sku”

Gda!sk

�%�� 6NUyFRQ\�RSLV�SURMHNWX�

Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda!sku” zajmu-
je si" dokumentowaniem historii i tera#niejszo$ci Dolnego Miasta (jednej 
z dzielnic wchodz%cych w sk&ad gda!skiego 'ródmie$cia) oraz szerokimi 
dzia&aniami na rzecz rewitalizacji Dolnego Miasta i polepszania jego wize-
runku. W ramach swojej dzia&alno$ci cz&onkowie Stowarzyszenia m.in.(na-
grywaj% wspomnienia o dzielnicy, kolekcjonuj% kopie zdj") z rodzinnych 
albumów, kupuj% pocztówki i przedwojenne fotogra*e Dolnego Miasta. 
Stowarzyszenie opublikowa&o &%cznie sze$) subiektywnych przewodni-
ków po Dolnym Mie$cie oraz ksi%+k" o historii dzielnicy do 1945(r. Latem 
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Opowiadacze Historii wcielaj! si" w Lokalnych Przewodników, prowadz!c 
alternatywne spacery po dzielnicy. 

�&�� ,QIRUPDWRU

Jacek Górski#– prezes Stowarzyszenia, cz$onek grupy Opowiadaczy Historii 
od 2011# r. (jeszcze sprzed sformalizowania); w jego mieszkaniu przecho-
wywana jest wi"kszo%& archiwum Stowarzyszenia; od urodzenia mieszka 
na Dolnym Mie%cie w Gda'sku; w 2016#r. zosta$ nagrodzony w plebiscycie 
„Dziennika Ba$tyckiego” tytu$em „Osobowo%ci Roku” w kategorii „Dzia$al-
no%& spo$eczna i charytatywna”. 

�'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�LQIRUPDFML

Data i miejsce wywiadu 13.01.2018#r.
  mieszkanie J.#Górskiego na Dolnym 

Mie%cie w Gda'sku
Data i miejsce obserwacji jw.
Data i miejsce zapoznania si"  
z dokumentami zastanymi

jw. oraz w styczniu 2018#r.#– strona 
WWW Stowarzyszenia i inne (ród$a 
internetowe

�(�� 8ZDJL

Raport uzyska$ akceptacj" informatora w lutym 2018#r.
Raport opublikowano w Repozytorium UMK 8.02.2018#r.1

W trakcie wizyty otrzyma$am od informatora dwa przewodniki po Dolnym 
Mie%cie, wydane przez Stowarzyszenie, oraz ulotki promuj!ce dzia$alno%& 
Opowiadaczy Historii. 
 

1 M. Wi%niewska-Drewniak, Archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dol-
nego Miasta w Gda!sku”" – raport z badania terenowego, 2018, https://repozytorium.
umk.pl/handle/item/4912 [dost"p: 22.02.2018].
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Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda!sku”.

�%�� 7HPDW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Zasób archiwalny gromadzony przez Opowiadaczy Historii dotyczy szero-
kiego spektrum zagadnie! zwi"zanych z Dolnym Miastem w Gda!sku: jego 
historii, tego, jak obecnie si# zmienia, przestrzeni i krajobrazu, architektury, 
dzia$aj"cych na jego terenie instytucji, zak$adów i przedsi#biorstw, losów 
mieszka!ców, tradycji i %ycia codziennego.

�&�� /RNDOL]DFMD�L�WHUHQ�G]LDâDQLD

Dolne Miasto to gda!ska dzielnica wchodz"ca administracyjnie w sk$ad 
&ródmie'cia, po$o%ona niedaleko historycznego centrum Gda!ska. Na( jej 
zabudow# sk$adaj" si# zw$aszcza kamienice pochodz"ce z XIX i pocz"tków 
XX(w. Mimo du%ej liczby zabytkowych obiektów i turystycznego potencja-
$u, Dolne Miasto jest odwiedzane przez turystów du%o rzadziej ni% nieodle-
g$e G$ówne Miasto. 
Po II(wojnie 'wiatowej dzielnica, któr" zamieszkiwali zarówno starzy, jak 
i nowi mieszka!cy, straci$a na znaczeniu, zosta$a odsuni#ta na bok i przez 
wiele lat by$a zaniedbywana przez w$adze samorz"dowe. W'ród gda!szczan 
Dolne Miasto bardzo d$ugo cieszy$o si# z$" s$aw", postrzegano je jako dziel-
nic# niebezpieczn", gdzie nie warto si# zapuszcza); wed$ug Opowiadaczy 
Historii jest to $atka stara i nieaktualna, a Dolne Miasto ma wiele do zaofe-
rowania.
Coraz modniejsze staje si# mieszkanie w zabytkowych kamienicach, wo-
kó$ dzielnicy powstaj" nowe osiedla, a samo Dolne Miasto z ka%dym( ro-
kiem zmienia si# w ramach prowadzonej przez Urz"d Miejski rewitalizacji. 
W zmieniaj"cy si# krajobraz Dolnego Miasta oraz polepszanie jego wize-
runku wpisuj" si# równie% dzia$ania Opowiadaczy Historii.
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Jako grupa nieformalna!– 2010!r.
Jako sformalizowane stowarzyszenie!– 2013/2014!r. (patrz: sekcja 3!– Po-
cz"tki).

���3RF]ĆWNL
Pocz"tki Opowiadaczy Historii zwi"zane s" z dzia#aniami Referatu Rewitali-
zacji Urz$du Miejskiego w Gda%sku, w ramach programu rewitalizacji Dol-
nego Miasta. W 2010!r. ówczesny przedstawiciel urz$du, obecnie cz#onek 
Stowarzyszenia, podj"# si$ organizacji na Dolnym Mie&cie cyklu spotka% 
odczytowo-dyskusyjnych z zaproszonymi go&'mi, maj"cych na celu aktywi-
zacj$ lokalnych mieszka%ców w ramach rozwijania tzw.!lokalnego patrioty-
zmu i przywi"zania do miejsca zamieszkania. Jednym z celów tych spotka% 
by#o równie( pozyskanie od mieszka%ców materia#ów zwi"zanych z histori" 
dzielnicy, np.!wspomnie% i fotogra)i. Mimo ograniczonego optymizmu ze 
strony w#adz miejskich i trudnego startu, z czasem na spotkania te zacz$#o 
ucz$szcza' wi$cej osób zainteresowanych histori" i losami Dolnego Miasta, 
aby rozmawia' o przesz#o&ci dzielnicy, dzieli' si$ swoimi wspomnieniami, 
wspólnie ogl"da' materia#y z rodzinnych archiwów. W ten sposób wokó# 
tematu Dolnego Miasta zawi"za#a si$ grupa wolontariuszy, która aktywnie 
zacz$#a dzia#a' na rzecz tej cz$&ci Gda%ska.
Na tym etapie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda%sku byli grup" 
nieformaln". W dalszym ci"gu organizowali spotkania, w trakcie których 
uczestnicy rozmawiali na temat Dolnego Miasta. W tym okresie równie( 
rozpocz$li gromadzenie wspomnie% mieszka%ców oraz kopii zdj$' z ro-
dzinnych albumów, na podstawie których w 2012!r. wydali trzy pierwsze 
subiektywne przewodniki po Dolnym Mie&cie (patrz: sekcja 7D). 
Dopiero z czasem, pod koniec 2013!r., Opowiadacze podj$li decyzj$ o for-
malizacji swojej dzia#alno&ci w ramach stowarzyszenia. Wniosek o rejestra-
cj$ stowarzyszenia zosta# z#o(ony w grudniu 2013!r., jednak z powodu kom-
plikacji natury formalnej Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego 
Miasta w Gda%sku” zosta#o zarejestrowane w KRS w kwietniu 2014!r.
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���&HOH�LVWQLHQLD�
Ogólnym celem przy!wiecaj"cym Stowarzyszeniu jest dzia#alno!$ publiczna 
na rzecz rozwoju Dolnego Miasta oraz ca#ego Gda%ska. 
Do celów szczegó#owych nale&" zw#aszcza:

x� �odbudowa i kszta#towanie poczucia lokalnego patriotyzmu i to&samo-
!ci lokalnej,

x� �ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Dolnego Miasta oraz 
polepszanie wizerunku dzielnicy,

x� �o&ywienie rozwoju &ycia spo#ecznego, kulturalnego i gospodarczego, 
w tym rozwijanie i umacnianie idei spo#ecze%stwa obywatelskiego.

Dla osi"gni'cia tych celów Stowarzyszenie podejmuje dzia#ania o charak-
terze kulturalnym, badawczym, popularnonaukowym, edukacyjno-integra-
cyjnym i animacyjnym. 
 
���6LHG]LED�

Stowarzyszenie nie posiada siedziby. 
Od 2017(r. Opowiadacze Historii korzystaj" z przestrzeni udost'pnianej im 
przez Inkubator S"siedzkiej Energii(– miejsce s#u&"ce mieszka%com Dolne-
go Miasta, prowadzone przez Fundacj' Gda%sk", Miasto Gda%sk oraz Elek-
trociep#owni' Gda%sk". 
 
���&KDUDNWHU\VW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
x� �Wywiady

Wywiady gromadzone przez cz#onków Stowarzyszenia maj" na celu zebra-
nie i udokumentowanie wspomnie% mieszka%ców (by#ych i obecnych), do-
tycz"cych przesz#o!ci Dolnego Miasta. Wywiad jest nagrywany w formacie 
audio, a nast'pnie transkrybowany przez osob' prowadz"c" wywiad. Roz-
mowa taka trwa zazwyczaj ok.( 1)1,5 godz., zdarza#y si' jednak wywiady 
trwaj"ce zarówno 30 min, jak i 3 godz. 
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x� �Kopie fotogra!i tradycyjnych
Wa"n# cz$%ci# archiwum Opowiadaczy Historii s# cyfrowe kopie (skany) 
tradycyjnych (analogowych) fotogra!i, pochodz#cych z rodzinnych albu-
mów mieszka&ców Dolnego Miasta. W du"ej cz$%ci s# to materia'y uzu-
pe'niaj#ce wywiady z mieszka&cami. S# to fotogra!e powojenne, przedsta-
wiaj#ce Dolne Miasto i "ycie jego mieszka&ców. Opowiadacze zdaj# sobie 
spraw$ z sentymentalnej warto%ci tego typu zdj$(, dlatego wykonuj# ich 
kopie, z których potem korzystaj#, a orygina'y zwracaj# w'a%cicielom. 

x� �Fotogra!e oryginalne tradycyjne
W%ród zbiorów Opowiadaczy Historii znajduj# si$ równie" przedwojenne 
fotogra!e Dolnego Miasta, w tym zdj$cia zrobione w zak'adach fotogra!cz-
nych z tej dzielnicy. W%ród nich wyró"niaj# si$ fotogra!e z zak'adu umiej-
scowionego naprzeciwko koszar wojskowych, przedstawiaj#ce nieomal 
wy'#cznie pruskich "o'nierzy, prawdopodobnie stacjonuj#cych w'a%nie 
w koszarach na Dolnym Mie%cie (patrz: za'#cznik nr)1).
Stowarzyszenie dysponuje równie" zdj$ciami pochodz#cymi z lat 70. i 80., 
wykonanymi przez Eugeniusza Koz'owskiego w ramach dzia'alno%ci w Ko-
mitecie Osiedlowym „Dolne Miasto)– *#kowa”. Fotogra!e te maj# charak-
ter interwencyjny, tj.)dokumentuj# „niedostatki "ycia” na Dolnym Mie%cie, 
z którymi powinni sobie poradzi( jego w'odarze, np.) zagrzybione %ciany 
budynków, dziury w jezdni, niepoprawnie zaparkowane samochody albo 
dymi#ce kominy (patrz: za'#cznik nr)2). 

x� �Fotogra!e oryginalne cyfrowe
Cz'onkowie Stowarzyszenia wykonuj# równie" fotogra!e natywnie cyfro-
we, dokumentuj#ce dzia'alno%( Opowiadaczy Historii, ale równie" wspó'-
czesno%( Dolnego Miasta i jego mieszka&ców (np.)"ycie codzienne, wygl#d 
dzielnicy, burzenie budynków, wydarzenia). 

x� �Pocztówki 
Stowarzyszenie kolekcjonuje pocztówki przedstawiaj#ce Dolne Miasto 
i jego okolice, zarówno w wersji bez r$kopisu, jak i z r$kopisem i obiegiem. 
Najstarsze pochodz# z ostatniej dekady XIX)w., najnowsze z lat 70.)wieku 
XX (patrz: za'#cznik nr)3).
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x� �Dokumenty pisane
Umownie w ten sposób mo!na nazwa" grup# dokumentów, do których za-
liczaj$ si# koperty i papiery %rmowe przedsi#biorstw dzia&aj$cych niegdy' 
na Dolnym Mie'cie oraz korespondencja (listy i kartki pocztowe) wysy&a-
ne przez lub do osób mieszkaj$cych na Dolnym Mie'cie. Najstarsze z nich 
pochodz$ z przedostatniej dekady XIX( w. Te najnowsze z XXI( w. (patrz: 
za&$cznik 4). 

x� �Mapy
Stowarzyszenie posiada niewielki zbiór materia&ów kartogra%cznych przed-
stawiaj$cych Dolne Miasto. Mapy pochodz$ z publikacji, które takie mapy 
zawieraj$ albo stanowi$ osobne jednostkowe publikacje kartogra%czne. 
Najstarsza mapa pochodzi z ko)ca XIX(w., najnowsza z 2017(r.

x� �Druki ulotne
Stowarzyszenie posiada niewielk$ liczb# druków ulotnych dokumentuj$-
cych !ycie na Dolnym Mie'cie, m.in.(oryginalne opakowania papierosów 
produkowanych w Danziger Tabak Monopol oraz kompletne albumy z na-
klejkami dodawanymi do paczek papierosów, katalog %rmowy z 1913( r., 
a tak!e druki dokumentuj$ce wspó&czesno'" dzielnicy, np.(ulotka wyborcza, 
menu jednej z dolnomiejskich restauracji, folder reklamowy marketu. 

x� �Nagrania dzia&alno'ci
Stowarzyszenie dokumentuje równie! organizowane przez siebie wyk&ady 
i spacery po Dolnym Mie'cie. S$ to nagrania zarówno w wersji audio, jak 
i wideo. 

x� �Muzealia
Stowarzyszenie posiada kilka obiektów o charakterze muzealnym: puszk# 
po cukierkach wyprodukowan$ prawdopodobnie w latach 30. XX(w. w In-
dustrie- & Blechwaren-Werke A.G. (pó*niejsza Fabryka Opakowa) Blasza-
nych); medal z montowni ameryka)skich samochodów Hudsexway (oba 
przedsi#biorstwa dzia&a&y na terenie Dolnego Miasta); wieczko od pude&ka 
papierosów lub cygar sprzedawanych na Dolnym Mie'cie w sklepie braci 
Wetzel; lornetka C. F.(Foth & Co. wyprodukowana na Dolnym Mie'cie przed 
II(wojn$ 'wiatow$; pagon !o&nierza ze 128. Gda)skiego Pu&ku Piechoty.
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Stowarzyszenie w swoich dzia!aniach korzysta równie" z materia!ów zgro-
madzonych dzi#ki kwerendom w bibliotekach cyfrowych, czyli z artyku!ów, 
og!osze$ i reklam dotycz%cych Dolnego Miasta publikowanych w gazetach 
i czasopismach (przed- i powojennych). 
Materia!y archiwalne gromadzone przez Stowarzyszenie s% ró"norodne nie 
tylko pod wzgl#dem typu dokumentacji, ale równie" j#zyka; wyst#puj% j#-
zyki: polski, niemiecki, angielski, francuski, rosyjski, czeski, &$ski, turecki, 
esperanto, jidysz, a nawet j#zyk, którego nie da!o si# zidenty&kowa' (by' 
mo"e szyfr). 

�$�� =DVyE�WUDG\F\MQ\�F\IURZ\�

Zasób tradycyjny i cyfrowy. 

�%�� :LHONRğý�]DVREX�

Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji swoich zbiorów (patrz: sekcja 13A), 
trudno wi#c dok!adnie oceni' wielko(' zasobu archiwalnego. Szacunkowo 
liczb# posiadanych przez Stowarzyszenie materia!ów mo"na oceni' nast#-
puj%co:

x� �50)60 wywiadów (audio),
x� �kilka tysi#cy fotogra&i wspó!czesnych (cyfrowych), 
x� �fotogra&e tradycyjne w oryginale:

–  ponad 100 fotogra&i przedwojennych, w tym ok.*50 fotogra&i z za-
k!adów fotogra&cznych z Dolnego Miasta,

–  kilkadziesi%t fotogra&i interwencyjnych Komitetu Osiedlowego z lat 
70. i 80.,

x� �ok.*200 pocztówek,
x� �ponad tysi%c kopii fotogra&i tradycyjnych,
x� �ok.*100 dokumentów papierowych,
x� �kilka obiektów kartogra&cznych, 
x� �60)70 nagra$ wyk!adów i spacerów organizowanych przez Opowia-

daczy Historii (audio oraz wideo). 
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�&�� )RUPDW\�]DSLVX�L�FKDUDNWHU�À]\F]Q\�]DVREX
Materia!y oryginalne

R"kopisy #
Fotogra$e tradycyjne #
Fotogra$e cyfrowe #
Wideo analogowe 
Wideo cyfrowe #
Nagrania d%wi"kowe analogowe 
Nagrania d%wi"kowe cyfrowe #
Dokumentacja elektroniczna  
(inna ni& foto, audio lub video) 
Druki ulotne #
Ksi'&ki i czasopisma #
Muzealia #

Kopie cyfrowe 

R"kopisy 
Fotogra$e tradycyjne # 
Wideo analogowe 
Nagrania d%wi"kowe analogowe 
Druki ulotne 
Inne 

 
���']LDâDQLD�SRGHMPRZDQH�SU]H]�DUFKLZXP
�$�� :\VWDZ\�

W grudniu 2016( r. Stowarzyszenie zorganizowa!o wystaw" archiwalnych 
zdj") w tramwaju stoj'cym na rogu ulic Wróblej i Toru*skiej na Dolnym 
Mie+cie. W oknach nieje&d&'cego po tej dzielnicy ju& od dekad tramwaju 
umieszczono dwadzie+cia wielkoformatowych reprodukcji archiwalnych 
fotogra$i ze zbiorów Opowiadaczy Historii(– by!y to zdj"cia pochodz'ce od 
mieszka*ców dzielnicy, którzy umo&liwili Opowiadaczom wykonanie ich 
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kopii (patrz: za!"cznik nr#5). Wystawa by!a zwie$czeniem projektu pt. „Pro-
fesjonalnego dziennikarza ani fotoreportera przy tym nie by!o”. O otwarciu 
wystawy Jacek Górski pisa! nast%puj"co:

Ka&de zdj%cie wydrukowane w du&ym formacie by!o uroczy'cie odwraca-
ne w kierunku zgromadzonej publiczno'ci, która na &ywo komentowa!a to, 
co mo&na by!o na nim zobaczy(, a czasami ze zdziwieniem lub rozbawie-
niem rozpoznawa!a na nim siebie albo swoj" kole&ank% lub najbli&szego 
s"siada. Niektóre charakterystyczne miejsca zmieni!y si% nie do poznania. 
Niektóre ca!y czas wygl"daj" jak 30 czy 50 lat temu2.

Poniewa& wystawa cieszy!a si% du&ym powodzeniem,#rok pó)niej, w grudniu 
2017#r., Stowarzyszenie zorganizowa!o w tym samym miejscu kolejn", zwi"-
zan" z premier" trzech kolejnych subiektywnych przewodników: po pl. Wa-
!owym, szlakiem fabrycznych kominów i przewodnika kajakowego (patrz: 
sekcja 7D). Wystawa ponownie sk!ada!a si% z reprodukcji dwudziestu zdj%( 
pochodz"cych od mieszka$ców Dolnego Miasta i pl. Wa!owego, zebranych 
przez Opowiadaczy Historii w ramach pracy nad przewodnikiem.
W pewnym stopniu charakter miniwystawy (lub raczej pokazu archiwa-
liów) mia!a równie& prezentacja materia!ów archiwalnych (i muzealiów) 
zorganizowana w ramach premiery przewodnika „Dzielnica fabrycznych 
kominów” (pa)dziernik 2017# r.). W trakcie spotkania zebrani mieli oka-
zj% obejrze( materia!y ze zbiorów Stowarzyszenia prezentowane na stole, 
zabezpieczone szyb"#– w ten sposób stworzono swojego rodzaju „gablot% 
muzealn"”.

�%�� .RQIHUHQFMH��VSRWNDQLD��ZDUV]WDW\��OHNFMH��Z\NâDG\¬

W ci"gu swojej kilkuletniej dzia!alno'ci Opowiadacze Historii zorganizo-
wali wiele (prawdopodobnie !"cznie kilkadziesi"t) ró&nego rodzaju spotka$, 
wyk!adów i spacerów maj"cych na celu poznawanie Dolnego Miasta i jego 
historii. Przyk!adowe tematy tego typu spotka$ to piece ka*owe na Dolnym 

2 J. Górski, Czy jest mo!e na sali jakikolwiek fotoreporter lub dziennikarz?, 
17.12.2016# r., http://www.opowiadaczehistorii.pl/czy-jest-moze-na-sali-jakikolwiek-
fotoreporter-lub-dziennikarz/ [dost%p: 24.01.2018].



5R]G]LDâ�9,,,��$UFKLZXP�6WRZDU]\V]HQLD�Å2SRZLDGDF]H�+LVWRULL¬µ

383

Mie!cie, historia nazw ulic, kto mieszka" kiedy! na Dolnym Mie!cie (na 
podstawie ksi#g adresowych), szpital na Dolnym Mie!cie, dolnomiejska 
przyroda, zak"ady fotogra$czne na Dolnym Mie!cie, sztuka na Dolnym 
Mie!cie. W trakcie tego typu spotka% prelegentami s# zarówno cz"onkowie 
Stowarzyszenia, jak i inne osoby zaproszone przez Opowiadaczy Historii. 
Takie wyk"ady (czy te& prelekcje) maj# zarówno charakter spotkania z eks-
pertem w danej dziedzinie, jak i walor wspomnieniowy'– spotkania z miesz-
ka%cem dzielnicy. Cz(sto spotkaniom tym towarzysz# pokazy materia"ów 
archiwalnych. 
Wa&nym elementem dzia"alno!ci Opowiadaczy Historii jest uczestnictwo 
w organizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej programie Lokalni 
Przewodnicy i Przewodniczki. Pocz#wszy od 2014' r. Stowarzyszenie ka&-
dego lata oprowadza po Dolnym Mie!cie grupy wycieczkowe, przeci(tnie 
licz#ce ok.'15)30 osób. Istot# tych spacerów jest alternatywne podej!cie do 
zwiedzania dzielnicy, pokazanie jej przez pryzmat osobistych historii, &ycia 
codziennego, lokalnych tradycji i mitów'– a wi(c w inny sposób ni& opro-
wadza si( standardowe wycieczki z przewodnikiem. W 2017'r. (od czerwca 
do wrze!nia) Opowiadacze Historii oprowadzili po Dolnym Mie!cie ponad 
40'wycieczek, "#cznie prawie 1300 osób. Ka&dy sezon wycieczek poprzedzo-
ny jest wiosennymi wyk"adami na temat historii Dolnego Miasta. W trakcie 
spacerów Opowiadacze Historii maj# ze sob# materia"y archiwalne (orygi-
na"y i kopie), które pokazuj# uczestnikom, ubarwiaj#c w ten sposób swoj# 
opowie!* (patrz: za"#cznik nr'6).

�&�� *U\��NRQNXUV\��WXU\VW\ND�DUFKLZDOQD¬

Na prze"omie lat 2015/2016 w zwi#zku z promocj# projektu crowdfundin-
gowego (patrz: sekcja 9' – Finansowanie) Stowarzyszenie „Opowiadacze 
Historii Dolnego Miasta w Gda%sku” zorganizowa"o konkurs dotycz#cy 
Dolnego Miasta. Na'stronie internetowej Stowarzyszenia regularnie, w ra-
mach trzech rund, publikowane by"y zadania konkursowe' – cz(!* z nich 
bezpo!rednio dotyczy"a materia"ów z archiwum Opowiadaczy Historii lub 
s"u&y"y one za uzupe"nienie pyta% (patrz: za"#cznik nr'7).
W pa+dzierniku 2016' r. Opowiadacze Historii zorganizowali gr( tereno-
w# pod nazw# „,ladem Chochlików na Dolnym Mie!cie”. Siedem grup 
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uczestników mia!o za zadanie poprawi" b!#dy (chochliki) drukarskie, które 
pojawi!y si# w przygotowanych przez organizatorów materia!ach$ – frag-
mentach ksi%&ki o historii Dolnego Miasta do 1945$ r. (z b!#dami) oraz 
odwzorowania materia!ów z archiwum Opowiadaczy Historii$– fotogra'i, 
pocztówek, map, reklam (patrz: za!%cznik nr$8).

�'�� ']LDâDOQRğý�Z\GDZQLF]D

Bardzo istotn% cz#(ci% aktywno(ci Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta 
jest dzia!alno(" wydawnicza, wyznaczaj%ca kolejne okresy w istnieniu grupy 
(by!a ona podejmowana jeszcze przed sformalizowaniem w ramach Stowa-
rzyszenia). 
Pierwszym tego typu dzia!aniem by!a publikacja trzech subiektywnych 
przewodników po Dolnym Mie(cie$ – Ludzie st!d, Miejsca prawie zapo-
mniane i Przyroda nieznana. Ide% przewodników by!o przedstawienie tema-
tów zwi%zanych z Dolnym Miastem w sposób nieszablonowy, subiektyw-
ny$– inaczej ni& w klasycznych turystycznych przewodnikach. W ramach 
pracy nad tymi wydawnictwami Opowiadacze Historii najpierw przeszli 
szkolenie zwi%zane z nagrywaniem relacji historii mówionej, a nast#pnie 
przeprowadzili wywiady wspomnieniowe na temat Dolnego Miasta z jego 
mieszka)cami, pozyskuj%c równie& od nich kopie fotogra'i z rodzinnych 
albumów. Materia!y te, uzupe!nione przez kwerendy archiwalne, pos!u&y-
!y do stworzenia trzech przewodników-broszur, zawieraj%cych fragmenty 
wspomnie) oraz archiwalne fotogra'e (patrz: za!%cznik nr$9). Przewodniki 
zosta!y przet!umaczone na j#zyk angielski i niemiecki i, ze wzgl#du na du&e 
powodzenie, dwukrotnie dodrukowywane.
W 2017$r. projekt subiektywnych przewodników by! kontynuowany * wy-
dano trzy kolejne przewodniki, do których najpierw zbierano wywiady i ko-
pie fotogra'i. W efekcie powsta!y wydawnictwa pt. Plac Wa"owy i okolice, 
Dolne Miasto z kajaka oraz Dzielnica fabrycznych kominów (patrz: za!%cznik 
nr$10). 
Stowarzyszenie wyda!o tak&e, ciesz%c% si# du&ym zainteresowaniem, ksi%&-
kow# o charakterze popularnonaukowym$– w czerwcu 2016$r. ukaza!a si# 
Historia Dolnego Miasta do 1945#roku autorstwa Aleksandra Mas!owskie-
go$– by!a to pierwsza publikacja dotycz%ca dziejów tej dzielnicy. Powsta!a 
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dzi!ki "nansowaniu na zasadzie crowdfundingu, a jej istotn# cz!$ci# s# licz-
ne reprodukcje materia%ów archiwalnych dokumentuj#cych histori! Dolne-
go Miasta&– zw%aszcza pochodz#cych z zasobu Opowiadaczy Historii. Ksi#'-
ka jest pierwszym tomem serii wydawniczej „Biblioteczka Dolnego Miasta”. 
Stowarzyszenie planuje wydawa( kolejne tomy; nast!pna pozycja ma doty-
czy( powojennej historii dzielnicy. W dalszej perspektywie planowane s# 
monogra"e konkretnych miejsc, biogra"e konkretnych osób i szczegó%owe 
opracowania innych tematów dotycz#cych Dolnego Miasta.
Do dzia%alno$ci wydawniczej mo'na równie' zaliczy( krótkie artyku%y za-
mieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia, zw%aszcza te zawieraj#-
ce fotogra"e z Dolnego Miasta wraz ze zwi#zanymi z nimi wspomnieniami 
autora (patrz: za%#cznik nr&11). Do&niektórych tekstów do%#czono materia% 
archiwalny (szczególnie zdj!cia lub pocztówki) z komentarzem na jego te-
mat ) powsta%y one w wyniku szczegó%owej kwerendy. Na&stronie WWW 
znajdziemy te' artyku%y dotycz#ce konkretnego miejsca lub osoby, uzupe%-
nione materia%ami Opowiadaczy Historii. Od 2016&r. Stowarzyszenie publi-
kuje wybrane teksty w t%umaczeniu na j!zyk niemiecki. 

�(�� ,QQH

Ciekawym wydarzeniem zorganizowanym przez Opowiadaczy Historii 
w grudniu 2015&r. by% „markowany” przejazd tramwajem przez Dolne Mia-
sto. Najpierw uczestnicy do$wiadczyli tramwajowych scenek, odegranych 
przez Opowiadaczy Historii w nieczynnym wozie tramwajowym. Nast!pnie 
w pobliskiej kawiarni odby% si! „wyimaginowany spacer” dolnomiejsk# tra-
s# tramwaju wraz z pokazem archiwalnych zdj!( przedstawiaj#cych miejsca, 
które znajdowa%y si! na tej trasie, czemu towarzyszy%o dzielenie si! wspo-
mnieniami zwi#zanymi z tramwajami na Dolnym Mie$cie. 
Cz%onkowie Stowarzyszenia anga'uj# si! równie' w dzia%alno$( spo%eczn# 
i kulturalno-artystyczn#, organizuj#c lub uczestnicz#c w ró'nego typu wy-
darzeniach, takich jak np.&Dni S#siada, $wi!to ulicy Zielonej, festyn Dolne 
Miasto Retro, wykonywanie ozdób wielkanocnych i bo'onarodzeniowych 
z mieszka*cami dzielnicy, historyczne performensy.
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���6WUXNWXUD�L�ZVSyâSUDFD
�$�� 7\S�SRGPLRWX

Stowarzyszenie (obecnie liczy ponad 20 cz!onków"– oko!o po!owa z nich 
anga#uje si$ we wspó!tworzenie archiwum).

�%�� 6SRVyE�]DU]ĆG]DQLD�

Stowarzyszenie jest niewielkie, a jego cz!onkowie dobrze si$ znaj%; jest au-
tentyczn% grup% pasjonatów, zogniskowan% wokó! dbania o rozwój i promo-
cj$ Dolnego Miasta. Dopiero z czasem grupa ta zdecydowa!a si$ na formali-
zacj$ swojej dzia!alno&ci w ramach rejestrowanego stowarzyszenia.

�&�� ,QVW\WXFMH�ZVSyâSUDFXMĆFH

Kierunki wspó!pracy Opowiadaczy Historii:
x� �lokalna wspó!praca na Dolnym Mie&cie"– z innymi organizacjami po-

zarz%dowymi, szko!ami, restauracjami i kawiarniami, dolnomiejski-
mi placówkami spo!ecznymi (Centrum Reduta, Instytut S%siedzkiej 
Energii),

x� �organizacje pozarz%dowe dzia!aj%ce w innych dzielnicach Gda'-
ska o podobnym do Opowiadaczy Historii pro(lu (Biskupia Górka, 
Wrzeszcz, Orunia, Nowy Port),

x� �inne podmioty dzia!aj%ce na terenie Gda'ska, np." Instytut Kultury 
Miejskiej, Muzeum Historyczne Miasta Gda'ska, Archiwum Pa'-
stwowe w Gda'sku, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddzia! 
w Gda'sku, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno&)”,

x� �gda'scy pasjonaci lokalnej historii z innych dzielnic.
 
���)LQDQVRZDQLH

Podstawow% form% (nansowania dzia!a' Opowiadaczy Historii s% dotacje 
z instytucji publicznych, zw!aszcza Urz$du Miejskiego w Gda'sku (fundu-
sze na rewitalizacj$), Instytutu Kultury Miejskiej (placówki podleg!ej UM), 
Muzeum Historii Polski, a tak#e Fundacji Gda'skiej. 
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Wydanie ksi!"ki Historia Dolnego Miasta do 1945!roku zosta#a s$nansowa-
na przez akcj% crowdfundingow! na portalu www.wspolnyprojekt.pl (akcja 
trwa#a od pocz!tku grudnia 2015&r. do ko'ca lutego 2016&r.) oraz, cz%(cio-
wo, przez sponsorów&– prywatne przedsi%biorstwa. Wcze(niej Opowiadacze 
Historii trzykrotnie sk#adali wnioski do instytucji publicznych o s$nanso-
wanie projektu, ale bez powodzenia. Crowdfundig okaza# si% sukcesem&– 
w ci!gu trzech miesi%cy zebrano ponad 150% zak#adanej kwoty. )rodki 
gromadzone przez Stowarzyszenie w ramach sprzeda"y ksi!"ki maj! zosta* 
przeznaczone na publikacj% kolejnej pozycji w serii. 
Drobne wydatki Stowarzyszenie $nansuje ze sk#adek cz#onkowskich. 
 
����2VRE\�]DDQJDīRZDQH�Z�WZRU]HQLH�DUFKLZXP�
��$�� /LF]ED�RVyE�]DDQJDīRZDQ\FK

Stowarzyszenie liczy ponad 20 cz#onków, jednak tylko oko#o po#owa jest za-
anga"owana w uzupe#nianie archiwum. Pozosta#e, drobne czynno(ci zwi!-
zane z prowadzeniem archiwum wykonuje prezes Stowarzyszenia, J.&Gór-
ski. 

��%�� 3HâQLRQH�IXQNFMH�

Brak podzia#u na funkcje&– archiwum zajmuje si% jedna osoba. 

��&�� 7\S�ZVSyâSUDF\�]�DUFKLZXP�

Wolontariat +
Umowa o prac% 
Umowa cywilno-prawna +
Praktyki 
Sta" 
Inne 

��'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�ZRORQWDULXV]\�

Brak. 
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����*URPDG]HQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
��$�� .WR�]DMPXMH�VLċ�JURPDG]HQLHP�]DVREX"

Uzupe!nianiem archiwum Opowiadaczy Historii zajmuje si" mniej wi"cej 
po!owa cz!onków Stowarzyszenia (ca. 10 osób).

��%�� 6SRVRE\�JURPDG]HQLD�GRFLHUDQLD�GR�GDUF]\ĕFyZ�

Opowiadacze Historii docieraj# do osób, z którymi przeprowadzaj# wywia-
dy dotycz#ce wspomnie$ o Dolnym Mie%cie, dzi"ki osobistym kontaktom 
(s#siedzi, znajomi). Zdarza!y si" tak&e relacje nawi#zane przez fanpage’a 
Stowarzyszenia w serwisie Facebook.' Jacek Górski dociera! te& do poten-
cjalnych rozmówców (i o(arodawców fotogra(i), przegl#daj#c ksi#&ki tele-
foniczne i dzwoni#c na numery z adresem z Dolnego Miasta (co da!o wynik 
w postaci kilku wywiadów). 
Pracuj#c nad przewodnikiem po placu Wa!owym, Jacek Górski zastoso-
wa! inn# technik" docierania do potencjalnych darczy$ców i uczestników 
wywiadów. Poniewa& pl. Wa!owy znajduje si" poza Dolnym Miastem, wi"c 
Opowiadacze Historii nie maj# tam znajomych, s#siadów czy kolegów ze 
szko!y. Górski przeprowadzi! wi"c kwerend" w powojennej prasie dost"pnej 
w bibliotekach cyfrowych, odnajduj#c artyku!y oraz liczne og!oszenia drob-
ne z adresami w okolicach pl. Wa!owego, pochodz#ce z okresu od ko$ca 
lat 40. do ko$ca lat 80. Uszeregowawszy je wed!ug ulic podanych w og!o-
szeniu, uda! si" pod wymienione adresy'– wiele budynków ju& nie istnia!o 
lub by!y niezamieszkane; w niektórych miejscach mieszka!y osoby zwi#zane 
z t# okolic# od niedawna. W kilku przypadkach jednak uda!o si" odnale)* 
starsze osoby ch"tne do udzielenia wywiadu i przekazania zdj"* do skopio-
wania'– cho* nie by!y to osoby, które wiedzia!y cokolwiek na temat tych 
og!osze$, a kontakt z nimi by! efektem poszukiwania informacji na temat 
og!oszeniodawcy. W jednym tylko przypadku uda!o si" dopisa* ci#g dalszy 
do og!oszenia sprzed kilkudziesi"ciu lat (chodzi!o o sprzeda& motocykla 
marki „Junak”, a anons pochodzi! z 1961'r.) i przeprowadzi* wywiad z sy-
nem og!oszeniodawcy:
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…Pami!tam to og"oszenie. To#by" pierwszy typ Junaka. Z takimi okr$g"ymi 
lampami. Ojciec go kupi" na talony i do tego na raty. 25 tysi!cy kosztowa". 
Jak ma"y by"em, to z przodu siedzia"em i je%dzi"em z ojcem. Na#baku jesz-
cze taka kratka by"a. Mo&na si! by"o trzyma'. Po#ten motocykl przyjecha" 
kupiec z Przywidza. Pami!tam t! chwil!, jak go ojciec sprzedawa". A my 
potem mieli(my syrenk!. […]3 

Opowiadacze Historii próbowali tak&e nawi$za' kontakty z potencjalnymi 
darczy)cami, publikuj$c og"oszenia w lokalnej gazecie oraz rozdaj$c ulotki 
w trakcie zabawy Dolne Miasto Retro#– akcje te nie przynios"y jednak spo-
dziewanych efektów. 
Cz"onkowie Stowarzyszenia stosuj$ równie& tzw.#metod! (nie&nej kuli: na 
koniec wywiadu prosz$ o polecenie kolejnej osoby, z któr$ mogliby poroz-
mawia' oraz o po(rednictwo w kontakcie z ni$. 
Rozmowy te odbywaj$ si! w domu (wiadka historii lub w domu osoby 
przeprowadzaj$cej wywiad, a tak&e w trakcie spaceru po Dolnym Mie(cie#– 
wtedy rozmowie towarzyszy pokazywanie konkretnych miejsc zwi$zanych 
ze wspomnieniami. Zdarza"y si! tak&e wywiady w formie telefonicznej# – 
np.#w sytuacji, gdy rozmówca mieszka" daleko od Gda)ska lub mia" proble-
my zdrowotne. 
Wywiady s$ nagrywane w formacie audio i towarzyszy im pro(ba o umo&-
liwienie wykonania kopii fotogra*i przedstawiaj$cych Dolne Miasto (lub 
o*arodawca samodzielnie wykonuje kopie). Prowadzone s$ wed"ug ogól-
nego scenariusza zawieraj$cego tematy, które opowiadacz/-ka planuje po-
ruszy' w trakcie rozmowy (tematyka zwi$zana jest z &yciem konkretnego 
rozmówcy, zale&y wi!c zw"aszcza od tego, gdzie i w jakim okresie mieszka" 
i pracowa"). W trakcie rozmowy nie obowi$zuj$ (cis"e procedury, a jej prze-
bieg zale&y w du&ej mierze od osoby udzielaj$cej wywiadu.
Ponadto cz"onkowie Stowarzyszenia (zw"aszcza prezes, J.# Górski) zajmu-
j$ si! pozyskiwaniem materia"ów kupuj$c je w serwisach internetowych 
(pocztówki, fotogra*e, dokumenty pisane). 

3 J. Górski, Junak z placu Wa!owego [fragment wywiadu z Edwardem Strza"kow-
skim], 25.07.2017#r., http://www.opowiadaczehistorii.pl/junak-z-placu-walowego/ [do-
st!p: 25.01.2018#r.].
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Opowiadacze Historii zasilaj! te" swoje archiwum, robi!c cyfrowe zdj#-
cia wspó$czesnego Dolnego Miasta (w tym z niedost#pnych powszech-
nie punktów widokowych, jak dachy i d%wigi budowlane) oraz nagry-
waj!c organizowane przez Stowarzyszenie spotkania, spacery i wyk$ady 
(w tym spotkania wspomnieniowe z osobami pami#taj!cymi Dolne Miasto  
sprzed lat). 
Rzadko zdarza si#, "e do archiwum Opowiadaczy Historii kto& przekazuje 
orygina$y materia$ów archiwalnych (np.'zamiast wyrzucenia ich na &miet-
nik). 

��&�� 5HMHVWUDFMD�ZSâ\ZyZ

Nie rejestruje si# wszystkich materia$ów w$!czanych do archiwum Opo-
wiadaczy Historii, a wy$!cznie wywiady; Stowarzyszenia posiada ich spis 
(patrz: sekcja 13A'– Pomoce informacyjno-ewidencyjne).

��'�� 6HOHNFMD�PDWHULDâyZ

Opowiadacze Historii ch#tnie nagrywaj! wywiad z ka"dym, kto ma jakie-
kolwiek wspomnienia zwi!zane z Dolnym Miastem. Najlepiej, aby by$y to 
osoby blisko zwi!zane z dzielnic!'– mieszkaj!ce tu, pracuj!ce, ucz!ce si# czy 
odbywaj!ce s$u"b# wojskow!, ale w kr#gu zainteresowa( s! równie" roz-
mówcy, którzy Dolne Miasto tylko wizytowali (lub wizytuj!)'– najwa"niej-
sza jest ch#) rozmowy ze strony osoby udzielaj!cej wywiadu. 
W przypadku tworzenia cyfrowych kopii zdj#) z rodzinnych albumów rów-
nie" stosowane jest kryterium zgodno&ci z tematem archiwum' – o ile to 
mo"liwe, kopiowane s! wszystkie zdj#cia dotycz!ce Dolnego Miasta u"ycza-
ne przez ich w$a&cicieli; czasem Opowiadacze Historii, przegl!daj!c albumy 
wraz z rozmówcami, sami zauwa"aj!, "e niektóre ze zdj#) by$y robione na 
Dolnym Mie&cie. 
W przypadku zakupów, oprócz kryterium tematycznego, stosowane jest 
równie" kryterium cenowe i jako&ciowe. 
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��(�� &]\�SU]HMPXMH�VLċ�RU\JLQDâ\��F]\�VSRU]ĆG]D�NRSLH"

Do archiwum jako orygina!y wp!ywaj" wywiady (#ród!a wywo!ane) oraz 
kupione fotogra$e, pocztówki i dokumenty pisane. 
Fotogra$e od mieszka%ców Dolnego Miasta s" kopiami cyfrowymi wyko-
nywanymi przez samych w!a&cicieli zdj'( lub przez Opowiadaczy Historii 
po wypo)yczeniu im materia!ów; po wykonaniu skanów, zdj'cia wracaj" do 
rodzinnych albumów. 

��)�� =DVDG\�SU]\MċFLD�PDWHULDâyZ�GR�]DVREX�

Dar * 
Depozyt 
Wypo)yczenie 
Inne *
  wywiady+– #ród!o wywo!ane
 fotogra$e+– wykonanie kopii
  kupno (fotogra$e, pocztówki, doku-

menty papierowe) 
 
����3U]HFKRZ\ZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Fizyczne materia!y archiwalne Opowiadaczy Historii s" przechowywane 
w prywatnym mieszkaniu J.+Górskiego, w kamienicy na Dolnym Mie&cie. 
Nie ma specjalnie wydzielonej przestrzeni dla archiwum+– jest ono prze-
chowywane w prywatnej bibliotece J.+Górskiego, w pokoju „redakcyjnym”.

��$�� :DUXQNL�PDJD]\QRZH

Nie dotyczy. 

��%�� 6SU]ċW�L�Z\SRVDīHQLH�

Materia!y cyfrowe przechowywane s" na dyskach komputerów osobistych 
cz!onków Stowarzyszenia.



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

392

Materia!y "zyczne przechowywane s# w zwyk!ych albumach zdj$ciowych, 
tekturowych pude!kach, kopertach, a pocztówki%– w albumach s!u&#cych 
kolekcjonowaniu pocztówek (patrz: za!#czniki 3 oraz 12). 

��&�� 'RGDWNRZH�XZDJL�

Brak. 
 
����2SUDFRZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Opracowanie zasobu w archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii 
Dolnego Miasta w Gda'sku” jest szcz#tkowe i polega w!a(ciwie wy!#cznie 
na wykonaniu krótkiego opisu wywiadu (patrz: sekcja 13A%– Pomoce infor-
macyjno-ewidencyjne). Elementem sporz#dzania opisu do wywiadów jest 
równie& nagrywanie na pocz#tku lub ko'cu wywiadu jego „metryczki”, czy-
li informacji o tym, kto go nagrywa, kto go udziela, daty oraz miejsca i oko-
liczno(ci wywiadu (np.%jak zainicjowano kontakt). Po%spotkaniu rozmowa 
jest transkrybowana przez osob$, która j# przeprowadza!a.

��$�� 3RPRFH�LQIRUPDF\MQR�HZLGHQF\MQH

Archiwum Opowiadaczy Historii nie jest zewidencjonowane, poza wywia-
dami, do których Stowarzyszenie prowadzi elektroniczny spis zawieraj#cy 
nast$puj#ce informacje: osoba przeprowadzaj#ca wywiad, data wywiadu, 
osoba udzielaj#ca wywiadu, czas trwania nagrania oraz nazwa pliku. 
Przez krótki czas Opowiadacze Historii prowadzili w arkuszu kalkulacyj-
nym komputerowy katalog posiadanych fotogra"i, zawieraj#cy imi$ i na-
zwisko darczy'cy, opis zdj$cia, dat$ wykonania (o ile mo&liwe by!o jej usta-
lenie) oraz s!owa kluczowe. W katalogu umieszczono opis ok.% 200)300 
zdj$*, jednak z czasem (ok.%dwa do trzech lat temu) zarzucono jego prowa-
dzenie (ze wzgl$du na czasoch!onno(* procesu opisywania zdj$*); obecnie 
katalog nie jest u&ywany.
Stowarzyszenie prowadzi tak&e spis wyk!adów wyg!oszonych przez zapro-
szonych go(ci. 
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Pozosta!e materia!y nie s" w #aden sposób ewidencjonowane czy inwenta-
ryzowane. Archiwum jest jeszcze na tyle niewielkie, #e prezes Stowarzysze-
nia dok!adnie orientuje si$ w posiadanym zasobie, a wykonanie wstecz ewi-
dencji ca!o%ci posiadanych materia!ów by!oby bardzo pracoch!onne, cho&, 
wed!ug informatora, mog!oby by& przydatne. W cz!onkach Stowarzyszenia 
coraz bardziej dojrzewa my%l, aby zacz"& ewidencjonowa& kolejne cz$%ci ar-
chiwum. 

��%�� 6WUXNWXUD�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Informacyjnie archiwum Opowiadaczy Historii nie jest podzielone na cz$-
%ci, poniewa# nie ma opisu archiwalnego dla ca!o%ci materia!ów. Jednak 
w zwi"zku ze sposobami przechowywania oraz podzia!em dokonywanym 
przez informatora mo#na przyj"&, #e umownie wydzielaj" si$ nast$puj"ce 
cz$%ci:

x� �wywiady,
x� �fotogra'e powojenne: 

–  kopie wykonane ze zdj$& z rodzinnych albumów mieszka(ców Dol-
nego Miasta,

–  bie#"ca kronika zdj$ciowa (orygina!y cyfrowe),
x� �fotogra'e przedwojenne (orygina!y):

–  pochodz"ce z zak!adów fotogra'cznych z Dolnego Miasta,
–  pozosta!e,

x� �pocztówki (orygina!y),
x� �druki ulotne (opakowania, naklejki, ulotki),
x� �dokumenty papierowe:

–  korespondencja,
–  papiery i koperty 'rmowe,
–  dokumentacja kartogra'czna,

x� �materia!y biblioteczne (kopie):
–  artyku!y i og!oszenia dotycz"ce Dolnego Miasta,
–  materia!y reklamowe,

x� �muzealia.
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��&�� 6SRVyE�V\JQRZDQLD�PDWHULDâyZ

Materia!y nie s" sygnowane. 

��'�� 6WRVRZDQLH�PDWHULDâyZ�SRPRFQLF]\FK

Nie dotyczy. 

��(�� 6\VWHP�LQIRUPDF\MQ\�

W!a#ciwie brak (tylko jeden element$– prosty spis wywiadów).

��)�� 'RGDWNRZH�XZDJL�

Brak. 
 
����8GRVWċSQLDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Mimo %e Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda&-
sku” nie dysponuje w!asn" siedzib", to jego cz!onkowie staraj" si' udost'p-
nia( posiadane przez Stowarzyszenie materia!y archiwalne (i ich kopie) 
wszystkim zainteresowanym. 
Stowarzyszenie jest ju% znane w Gda&sku i poza nim ze swojej dzia!alno-
#ci zwi"zanej z Dolnym Miastem (równie% tej o charakterze archiwalnym), 
wi'c je#li kto# poszukuje historycznych )róde! na temat Dolnego Miasta, to 
cz'sto jest kierowany w!a#nie do Opowiadaczy Historii. Je#li kto# zg!asza si' 
do Stowarzyszenia w sprawie dost'pu do jakich# materia!ów, to Opowiada-
cze Historii (o ile posiadaj" dany dokument) z ch'ci" go udost'pniaj"$– jako 
kopi' wys!an" elektronicznie lub w oryginale (w domu prezesa, gdzie prze-
chowywane jest archiwum, lub w Inkubatorze S"siedzkiej Energii). 
Materia!y udost'pniane s" równie% przez stron' internetow" Opowiadaczy 
Historii$– nie zawiera ona jednak du%ej liczby skanów materia!ów archiwal-
nych publikowanych dla samego faktu zapewnienia im szerokiego dost'pu. 
Na$stronie WWW umieszczane s" skany fotogra*i, pocztówek i dokumen-
tów papierowych oraz materia!y z prasy (zw!aszcza og!oszenia i rekla-
my)$ – zawsze jako ilustracja do pewnej tre#ci$ – artyku!u zawieraj"cego 
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wspomnienia, tekstu na temat historii miejsca lub osoby, czy te! artyku"u 
w ramach serii „Historia jednego zdj#cia”. Materia"y te s$ przeszukiwalne 
wy"$cznie przez ogóln$ wyszukiwark# tre%ci na stronie WWW. 
Materia"y z archiwum Stowarzyszenia publikowane online s$ opatrzo-
ne logo Opowiadaczy Historii w celu zabezpieczenia ich przed kradzie!$ 
(patrz: za"$cznik nr&13). 

��$�� 6SRVRE\�XGRVWċSQLDQLD

Online '
Na miejscu '

��%�� .ZHUHQG\�DUFKLZDOQH�

Opowiadacze Historii odpowiadaj$ na pytania na temat tego, czy posiada-
j$ materia"y do jakiego% tematu lub maj$ wiedz#, gdzie takich materia"ów 
mo!na poszukiwa(. Zazwyczaj takie zapytania maj$ form# korespondencji 
elektronicznej, s$ niesformalizowane i nieodp"atne. 

��&�� 2FHQD�GRVWċSQRğFL�L�RJUDQLF]HQLD�Z�GRVWċSLH

Stowarzyszenie nie dysponuje siedzib$, a wi#c i pracowni$ naukow$ oraz 
regularnymi godzinami udost#pniania zasobu archiwum. Równie! online 
umieszczonych jest stosunkowo niewiele materia"ów archiwalnych, a ich 
przeszukiwanie jest utrudnione ("atwiejsze do zastosowania s$ s"owa klu-
czowe, o ile zosta"y u!yte w tre%ci artyku"ów; trudniejsze mo!e by( zasto-
sowanie np.& wyszukiwania ze wzgl#du na daty powstania dokumentów& – 
chyba !e szukamy konkretnej daty; wtedy, o ile zosta"a ona zidenty)kowana 
przez Opowiadaczy Historii, widnie( b#dzie w tre%ci artyku"u). 
Jednocze%nie Opowiadacze Historii s$ bardzo otwarci na udost#pnianie 
swojego archiwum i ch#tnie spotykaj$ si# z u!ytkownikami, aby pokaza( im 
orygina"y lub wysy"aj$ kopie (skany) poczt$ elektroniczn$. 
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��'�� /LF]ED�Xī\WNRZQLNyZ�

Oko!o jeden w miesi"cu. 

��(�� 5RG]DMH�Xī\WNRZQLNyZ�

Uczniowie, studenci, pasjonaci historii Gda#ska i Dolnego Miasta, oso-
by odnawiaj"ce kamienice i poszukuj"ce jej historycznych wizerunków, 
nauczyciele, osoby szukaj"ce informacji o swoich bliskich lub s"siadach, 
dziennikarze pisz"cy artyku!y prasowe, urz$dnicy. 

��)�� 6SRVyE�UHMHVWURZDQLD�XGRVWċSQLHĕ�

Brak.

����3UREOHP\
Opowiadacze Historii nie maj" wielu problemów zwi"zanych z prowadze-
niem archiwum, które jest niewielkie, przechowywane w prywatnym domu 
prezesa i w takiej formie nie generuje obecnie wielu wyzwa#. 
Jacek Górski jako problem wskaza! niewystarczaj"c" ilo%& czasu cz!onków 
Stowarzyszenia na prac$ z archiwaliami'– badanie, odkrywanie ich historii 
oraz opowie%ci, które si$ za nimi kryj", a których jeszcze wiele jest do po-
znania'– na co jednak nie pozwalaj" osobiste ograniczenia czasowe. Nie-
kiedy w tych badaniach przyda!aby si$ pomoc osoby z zewn"trz'– przede 
wszystkim przy materia!ach w j$zyku niemieckim. 
Pewn" pomoc" dla Opowiadaczy Historii by!oby sporz"dzenie przynaj-
mniej podstawowej ewidencji posiadanych materia!ów, co przyda!oby si$ 
zw!aszcza w kontek%cie przygotowywania artyku!ów na podstawie (róde! 
archiwalnych'– np.'tekstów publikowanych z t" sam" dat" dzienn", co data 
na pocztówce z zasobu Opowiadaczy Historii. Przeszukiwanie materia!ów 
z my%l" o takim zastosowaniu by!oby u!atwione, je%li archiwum posiada!oby 
spis wszystkich dokumentów. 
Jako swojego rodzaju niedogodno%& J. Górski wymieni! sytuacje, gdy Stowa-
rzyszenie otrzymywa!o do)nansowania z instytucji publicznych (na ró*nego 
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typu dzia!ania, niekoniecznie zwi"zane z archiwaliami) w mniejszej kwocie 
ni# wnioskowa!o, ale przy jednoczesnym pozostawieniu kszta!tu projektu 
zaproponowanego przy wy#szym bud#ecie. 
 
����3ODQ\�QD�SU]\V]âRğý

Plany na najbli#sz" przysz!o$% Opowiadaczy Historii zwi"zane s" przede 
wszystkim z rozwijaniem lub kontynuowaniem dotychczas podejmowa-
nych dzia!a&: kolejny'rok oprowadzania wycieczek jako Lokalni Przewod-
nicy i Przewodniczki; wydanie drugiej ksi"#ki z serii „Biblioteczka Dolnego 
Miasta”'– o powojennej historii dzielnicy; wydanie trzech ostatnich subiek-
tywnych przewodników po Dolnym Mie$cie w j(zyku angielskim i niemiec-
kim; publikacja Historii Dolnego Miasta do 1945!roku w wersji elektronicz-
nej; powrót do projektu dotycz"cego dolnomiejskich pieców ka)owych; 
dalsze gromadzenie wywiadów i fotogra*i od mieszka&ców dzielnicy oraz 
kolekcjonowanie innych materia!ów o Dolnym Mie$cie.

��$�� �3RVWċSRZDQLH�]�PDWHULDâDPL�DUFKLZDOQ\PL��
Z�SU]\SDGNX�OLNZLGDFML

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia

Pozosta!y po likwidacji maj"tek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgod-
nie z uchwa!" Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepodj(cia takiej 
uchwa!y maj"tek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz organizacji o zbli#o-
nych celach statutowych4.

Cz!onkowie Stowarzyszenia obecnie nie zak!adaj" jego likwidacji w przy-
sz!o$ci, nie s" równie# w stanie wskaza%, jaka organizacja mia!aby przej"% 
archiwum. 

4 Statut Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda"sku”, § 25, 
ust. 3, http://www.opowiadaczehistorii.pl/statut/ [dost(p: 21.01.2018].
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����0LHMVFH�Z�UXFKX�DUFKLZLVW\NL�VSRâHF]QHM
Stowarzyszenie nie dzia!a w ogólnopolskim ruchu archiwów spo!ecznych, 
inicjowanym przez Fundacj" O#rodka KARTA. Nale$y jednak do spo!ecz-
no#ci tworz%cej si" wokó! Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddzia! 
w Gda&sku i Fundacji im. Stanis!awa Flisa „Archiwa Pomorskie”. W ramach 
tej wspó!pracy Opowiadacze Historii uczestniczyli w warsztatach i konfe-
rencjach na temat archiwów spo!ecznych (na tych ostatnich równie$ jako 
prelegenci). 
Wcze#niej jednak nie de'niowali si" jako archiwum spo!eczne:

[…] od samego pocz!tku, jak tam tra"#em, to ja nie wiedzia#em, $e jestem 
archiwist!. Nie ma co ukrywa%. Zbieracz, kolekcjoner… To&si' okaza#o, $e 
ja jestem archiwist!. Do&tego jestem archiwist! spo#ecznym. To&jest bardzo 
ciekawe okre(lenie. 
Czyli poznali(cie je dopiero jak si' SAP do was odezwa#o? 
Tak5. 
 

����2FHQD�]QDF]HQLD�SURMHNWX�
��$�� :DUWRğý�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Archiwum Opowiadaczy Historii stanowi szczególn% warto#( dla badaczy 
dziejów lokalnych) – Dolnego Miasta i Gda&ska (zarówno amatorów, jak 
i profesjonalistów); posiada wiele niepublikowanych, oryginalnych mate-
ria!ów zawieraj%cych informacje do tej pory nieznane. Wspomnienia i fo-
togra'e dokumentuj% zw!aszcza $ycie codzienne, tradycje i lokalne mity, 
architektur", atmosfer" na Dolnym Mie#cie)– wielu osobom te tematy mog% 
wydawa( si" niewa$ne, nie maj% bowiem zwi%zku z „wielk%” histori% po-
lityczn%, prezentuj% codzienne lub niecodzienne historie zwyk!ych ludzi, 
a nie wa$ne dla ca!ego kraju decyzje wybitnych postaci i instytucji. Mate-
ria!y te mog% jednak mie( ogromne znaczenie dla badaczy historii lokalnej, 

5 J. Górski, Wywiad nt. archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego 
Miasta w Gda)sku”, rozmawia!a M.)Wi#niewska-Drewniak, Gda&sk, 13.01.2018, Archi-
wum prywatne MWD.
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historii spo!ecznej, "ycia codziennego, pasjonatów Gda#ska i Dolnego Mia-
sta, jak równie" etnologów, socjologów czy kulturoznawców. 
Wa"nym aspektem zwi$zanym z dzia!alno%ci$ archiwaln$ Opowiadaczy 
Historii jest skupianie wiedzy lokalnej w miejscu, którego ona dotyczy, do 
którego nale"y&– przywrócenie ich Dolnemu Miastu (niektóre dokumenty 
kupowane przez Opowiadaczy pochodz$ z zagranicznych serwisów komer-
cyjnych).

��%�� :Sâ\Z�QD�ORNDOQĆ�VSRâHF]QRğý

Aktywno%' Opowiadaczy Historii, w znacznej cz(%ci zogniskowana wokó! 
dzia!a# zwi$zanych z materia!ami archiwalnymi, ma du"y wp!yw na lokal-
n$ spo!eczno%', mieszka#ców Dolnego Miasta& – mo"na tak wnioskowa' 
m.in.&na podstawie liczby osób anga"uj$cych si( w te dzia!ania i bior$cych 
udzia! w ró"nego typu spotkaniach oraz popularno%ci wydawnictw Opo-
wiadaczy Historii. 
Ponadto Opowiadacze Historii znani s$ równie" w %rodowisku lokalnych 
pasjonatów historii Gda#ska i jego dzielnic oraz kolekcjonerów archiwa-
liów&– s$ cz(%ci$ tego %rodowiska i aktywnie w nim dzia!aj$.

��&�� 0RīOLZ\�ZSâ\Z�QD�ZL]HUXQHN�DUFKLZyZ�Z�VSRâHF]HĕVWZLH�

Dzia!alno%' Opowiadaczy Historii nastawiona na dobro Dolnego Miasta, 
do%wiadczanie lokalnej, codziennej przesz!o%ci, jest równie" nowoczesna 
(crowdfunding, strona internetowa, obecno%' w mediach spo!eczno%cio-
wych) i skuteczna& – przybli"a mieszka#ców Dolnego Miasta do historii 
ich dzielnicy (przez publikowane archiwalia i artyku!y, organizowane wy-
k!ady i spacery), jednocze%nie promuj$c j$ na zewn$trz. W tym aspekcie 
Opowiadacze Historii mog$ mie' pozytywny wp!yw na wizerunek archi-
wów spo!ecznych czy szerzej&– organizacji trzeciego sektora, zajmuj$cych 
si( lokaln$ histori$ i dziedzictwem. Jednocze%nie dzia!alno%' Opowiada-
czy Historii i zbierane przez nich materia!y archiwalne na tyle ró"ni$ si( 
od tych obecnych w innych typach archiwów historycznych (np.&archiwach 
pa#stwowych), "e prawdopodobnie nie maj$ wp!ywu na ogólny wizerunek 
instytucjonalnych archiwów.
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��'�� 6WDELOQRğý�SURMHNWX

Archiwum Opowiadaczy Historii odznacza si! umiarkowan" stabilno#ci" 
ze wzgl!du na zapis w statucie stanowi"cy o mo$liwo#ci podzia%u maj"tku 
Stowarzyszenia (w tym jego archiwum) oraz ze wzgl!du na p%ynn" granic! 
mi!dzy archiwum nale$"cym do Stowarzyszenia a materia%ami nale$"cymi 
do poszczególnych jego cz%onków. 

��(�� ,QQH�

Brak.  
 
����$UFKLZXP�MDNR�HPRFMH�L�GRğZLDGF]HQLH�

Bardzo ciekawym w"tkiem, który z du$" moc" pojawi% si! w trakcie wywia-
du z J.&Górskim, by%o do#wiadczanie emocjonalnych aspektów zwi"zanych 
z dokumentowaniem przesz%o#ci oraz jego efektami. 
Tak J.&Górski mówi% o jednym z pierwszych spotka' Opowiadaczy Historii, 
na które przyniós% fotogra(e interwencyjne p. Koz%owskiego z okresu PRL-u, 
przedstawiaj"ce Dolne Miasto (patrz: sekcja 6&– Charakterystyka zasobu ar-
chiwalnego):

No i ja wyci!gn!"em ten pakiecik tych zdj#$, zacz#li%my je ogl!da$ i wtedy 
pierwszy raz podczas ogl!dania tych zdj#$ uczestniczy"em w takim procesie, 
sposobie reagowania na tego typu zdj#cia. Potem jako Opowiadacze to ju& 
wielokrotnie to prze&ywali%my. To'by"o co% na zasadzie: ojejku, pami#tam to! 
ojejku, a tutaj moja ciocia mieszka"a! ojejku, to tutaj jeszcze je(dzi" tramwaj! 
Ja tak siedzia"em z boku i pokazywa"em te zdj#cia, i tak by"o mi… tak inaczej 
troch#, fajnie. Okazuje si#, &e ludzie maj! mnóstwo wspomnie) zwi!zanych 
z takimi zdj#ciami, które, tak jak powiedzia"em, by"y robione wcale nie w ten 
sposób, &eby wywo"ywa$ takie reakcje. I'to te& by"o fajne, ja si# cieszy"em, &e 
mog# tym ludziom troch# takich miejsc pokazywa$, podoba"y mi si# te ich 
reakcje, podoba"o mi si# ich podej%cie do tego. Potem ogl!da"em inne zdj#cia 
i by"o podobnie: o, tutaj ten sklep, którego nie ma; o, tutaj, to drzewo, i tak 
dalej… No i potem tak si# z"o&y"o, &e zacz!"em ucz#szcza$ na te spotkania6.

6 Tam$e.
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Prezes Stowarzyszenia wspomina! równie" o pozytywnych reakcjach spo-
!eczno#ci na opublikowane przez Opowiadaczy Historii subiektywne prze-
wodniki po Dolnym Mie#cie oraz odbiór tych reakcji przez samych Opo-
wiadaczy:

A poniewa! to by" okres grudniowy [gdy opublikowano przewodniki], to po 
Nowym Roku zacz#"y do nas dociera$ informacje, !e ci ludzie ogl%dali te 
mapy w &wi#ta, we wspólnym gronie, bo jak to w &wi#ta'– zbiera si# wi#ksza 
rodzina. I'zamiast ogl%da$ „Kevina samego w domu”, oni otwierali te mapy, 
ogl%dali te stare zdj#cia, czytali te wspomnienia. Czasami by"o to wspomnie-
nie s%siadki, nauczycielki, czasami osoby zupe"nie nieznanej, ale o miejscu, 
które oni dok"adnie znali. I' do nas dociera"y takie informacje, !e: wiecie, 
jak siedzieli&my w domu przez dwie godziny, matka si# wzruszy"a, babcia… 
dr!a"a ca"a, kiedy czytali&my jej to. Cz"owiek nie zdawa" sobie sprawy, !e 
akurat to ma takie prze"o!enie. Potem gdzie& kto& na Facebooku skomento-
wa". Potem kto& pyta", gdzie mo!na te przewodniki dosta$, bo s%siadka ma, 
a ja nie mam. Takie to by"y komentarze, które [sprawia"y, !e] nam robi"o si# 
mi"o7. 

Kolejnym w$tkiem zwi$zanym z tworzeniem archiwum, o którym mo"-
na opowiada% w kontek#cie emocji i do#wiadcze&, jest nagrywanie wspo-
mnie&, w tym równie"'– przyjmowanie odmów udzielenia wywiadu: 

My&l#, !e ka!dy z nas doskonale pami#ta pierwszy wywiad, który zrobi". 
Ka!dy z nas pami#ta, jakie to wywo"ywa"o ró!nego rodzaju emocje, jak to 
si# rozpoczyna"o, jak to si# ko(czy"o… Ka!dy z nas ma te! do&wiadczenia 
dotycz%ce tego, !e czasami te osoby, na które si# najbardziej liczy"o w temacie 
takiego wywiadu odmawia"y. Jeste&my ju! teraz na to stuprocentowo przy-
gotowani. Ale kiedy zaczynali&my, to uwa!ali&my, !e ka!da osoba, do której 
si# zg"osimy od razu powie nam: tak, jak najbardziej, chod), usi%d), poka!# 
ci swoje zdj#cia, opowiem ci o tym i o tamtym… A potem si# okazywa"o, 
!e na przyk"ad jedna osoba mówi"a: wiesz, ale to jest przesz"o&$, to po co 
o tym rozmawia$? Ja obieca"am, !e wezm# w tym udzia", ale po namy&le 

7 Tam"e.
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stwierdzi!am, "e nie. No i moja kole"anka [Opowiadaczka], pami#tam, "e 
bardzo to prze"ywa!a8. 

W kontek!cie nagrywania wywiadów J." Górski poruszy# równie$ w%tek 
!mierci osób dziel%cych si& z Opowiadaczami swoimi historiami lub tych, 
do których cz#onkowie Stowarzyszenia nie zd%$yli dotrze':

Jeszcze jedna rzecz, która nam si# w trakcie tych wywiadów pojawi!a, mojej 
kole"ance; wtedy to do nas bardzo mocno dotar!o. Moja kole"anka robi!a 
wtedy w sprawie tych map wywiad z jedn$ pani$, on si# ukaza! w przewod-
niku i potem chyba% rok pó&niej, przechodz$c obok ko'cio!a, przeczyta!em 
klepsydr# [tej pani]. […] I%to by! wtedy taki pierwszy sygna!, "e czasami przy 
tego typu pomys!ach bardzo wa"ne jest zrealizowanie ich w odpowiednim 
czasie. To%jest logiczne, ale to dopiero dociera do nas w takich momentach… 
Gdyby kole"anka w tym momencie chcia!a zrobi( ten wywiad, to by!oby ju" 
za pó&no. To%s$ te" rzeczy, które pojawiaj$ si#, gdy rozmawiamy z kim'. Kto' 
mówi: wie pan, moja mama%– to by!a kopalnia wiedzy! Trzy lata temu gdyby 
pan przyszed!, to ona jeszcze "y!a, ona by panu mnóstwo rzeczy powiedzia!a, 
ale dwa lata temu zmar!a9.

Jacek Górski wspomina# równie$ o przypadkach odnajdywania i odnawia-
nia rodzinnych kontaktów, które by#y efektem ubocznym dzia#alno!ci Opo-
wiadaczy Historii, zwi%zanej z pozyskiwaniem wywiadów oraz prezentowa-
niem archiwalnych zdj&' na spotkaniach.

8 Tam$e.
9 Tam$e.
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1.  Archiwum Opowiadaczy Historii, fotogra!a "o#nierza z 1910$r. wyko-
nana w atelier Fritza Krausego przy Weidengasse (obecna ul. %&kowa) 
w Gda'sku. 

2.  Archiwum Opowiadaczy Historii, fotogra!e interwencyjne w ramach 
dzia#alno(ci Komitetu Osiedlowego „Dolne Miasto$ – %&kowa”, fot.  
E. Koz#owski, ok.$1970)1980. 

3.  Archiwum Opowiadaczy Historii, album z pocztówkami prezentowany 
przez J.$Górskiego, fot. M.$Wi(niewska-Drewniak.

4.  Archiwum Opowiadaczy Historii, segregator z dokumentami papiero-
wymi, fot. M.$Wi(niewska-Drewniak.

5.  Wystawa w tramwaju stoj&cym na Dolnym Mie(cie, zorganizowa-
na przez Opowiadaczy Historii, 15.12.2017$ r., fot. J.$ Górski; *ród#o: 
J.$ Górski, Trzy subiektywne przewodniki po Dolnym Mie!cie" – #na$ 
z 15 grudnia 2017" roku, 30.12.2017$ r., http://www.opowiadaczehisto-
rii.pl/trzy-subiektywne-przewodniki-po-dolnym-miescie-!nal-z-15-
grudnia-2017-roku/ [dost+p: 28.01.2018].

6.  Spacer w ramach projektu Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki pro-
wadzony przez J.$ Górskiego, 3.07.2014, fot. E. Woroniecka, materia# 
otrzymany dzi+ki uprzejmo(ci J.$Górskiego.

7.  Zadanie konkursowe zilustrowane wizerunkiem koperty pochodz&-
cej z archiwum Opowiadaczy Historii$– materia# u"yty w trakcie kon-
kursu wiedzy o Dolnym Mie(cie, zorganizowanego przez Stowarzy-
szenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda'sku”; *ród#o: 
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Obywatelskie Archiwum Podkowy Le!nej
Podkowa Le!na

�%�� 6NUyFRQ\�RSLV�SURMHNWX

Obywatelskie Archiwum Podkowy Le!nej jest cz"!ci# Towarzystwa Przy-
jació$ Miasta-Ogrodu Podkowa Le!na o przedwojennych tradycjach. Ma-
teria$y gromadzone w archiwum dotycz# zw$aszcza historii za$o%onego 
w dwudziestoleciu mi"dzywojennym miasta oraz opozycji demokratycznej 
lat 70. i 80. Du%a cz"!& archiwum zosta$a profesjonalnie opracowana w ra-
mach dotacji z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa'stwowych.

�&�� ,QIRUPDWRU

Bogdan Wróblewski(– obecnie jeden z koordynatorów dzia$a' Obywatel-
skiego Archiwum Podkowy Le!nej, bli%ej zwi#zany z funkcjonowaniem ar-
chiwum od(roku 2015; z wykszta$cenia historyk. 
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Jacek Wojnarowski!– prezes Towarzystwa Przyjació" Miasta-Ogrodu Pod-
kowa Le#na.

�'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�LQIRUPDFML�

Data i miejsce wywiadu 27.01.2018!r.
  Podkowa Le#na, siedziba Towarzy-

stwa Przyjació" Miasta-Ogrodu Pod-
kowa Le#na przy ul. $wierkowej 1

Data i miejsce obserwacji jw.
 Data i miejsce zapoznania si%  jw. oraz w styczniu i lutym 2018!r.!–
z dokumentami zastanymi  &ród"a internetowe oraz dokumenty 

uzyskane od NDAP w ramach dost%-
pu do informacji publicznej

�(�� 8ZDJL

Raport uzyska" akceptacj% informatorów w lutym 2018!r.
Raport opublikowano w Repozytorium UMK 28.02.2018!r.1

Pocz'tkowo planowany by" wywiad wy"'cznie z B.!Wróblewskim; w ko(-
cowej fazie, za namow' B.! Wróblewskiego, do rozmowy zosta" w"'czony 
J.!Wojnarowski, ze wzgl%du na jego wiedz% m.in.!na temat funkcjonowania 
archiwum w przesz"o#ci oraz ogólnych kwestii zwi'zanych z dzia"alno#ci' 
Towarzystwa.

���3URÀO�SURMHNWX�
�$�� 1D]ZD�MHGQRVWNL�SURZDG]ĆFHM�DUFKLZXP

Towarzystwo Przyjació" Miasta-Ogrodu Podkowa Le#na.

1 M. Wi#niewska-Drewniak, Obywatelskie Archiwum Podkowy Le!nej" – raport 
z badania terenowego, 2018, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/5102 [dost%p: 
28.02.2018].
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�%�� 7HPDW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Archiwum gromadzi materia!y do dziejów Podkowy Le"nej i jej najbli#szych 
okolic, pocz$wszy od czasu powstania miejscowo"ci w dwudziestoleciu 
mi%dzywojennym, po czasy wspó!czesne. Wysuwaj$ce si% na czo!o tematy 
to dzia!alno"& opozycji antykomunistycznej i historia para'i "w. Krzysztofa 
w Podkowie Le"nej, pocz$tki funkcjonowania miasta i Towarzystwa w la-
tach 30. XX(w. oraz #ycie codzienne. 

�&�� /RNDOL]DFMD�L�WHUHQ�G]LDâDQLD�

Podkowa Le"na to niewielkie miasto le#$ce w aglomeracji warszawskiej. 
Za!o#ona w 1925(r. przez Stanis!awa Lilpopa (w!a"ciciela gruntów), Spó!k% 
Akcyjn$ „Si!a i )wiat!o” oraz Bank Zwi$zku Spó!ek Zarobkowych. Miasto 
zaprojektowano jako realizacj% urbanistyczno-spo!ecznej idei miast-ogro-
dów. Charakterystyczny uk!ad urbanistyczny w 1981(r. wpisany zosta! do 
rejestru zabytków. 
W latach 70. i 80. Podkowa Le"na sta!a si% wa#nym o"rodkiem opozycji de-
mokratycznej skupionej przy para'i pw. "w. Krzysztofa. 

�'�� 'DWD�SRZVWDQLD

Towarzystwo podejmowa!o si% dzia!a* o charakterze archiwalnym od cza-
su reaktywacji (1988); formalnie Obywatelskie Archiwum Podkowy Le"nej 
wyodr%bniono w ramach organizacji w pa+dzierniku 2009(r. 
 
���3RF]ĆWNL�

Towarzystwo Mi!o"ników (pó+niej: Przyjació!) Miasta-Ogrodu Podkowa 
Le"na powsta!o w 1930(r.(– pi%& lat po za!o#eniu osiedla (prawa miejskie 
Podkowa Le"na uzyska!a w latach 60.). Do(1934(r., kiedy powsta!o so!ectwo, 
Towarzystwo pe!ni!o funkcje samorz$dowo-administracyjne, zajmuj$c si% 
urz$dzaniem osiedla, utrzymaniem porz$dku i bezpiecze*stwa, po cz%"ci 
zast%puj$c w tym Zarz$d Dóbr, reprezentuj$cy w!a"cicieli parcelowanych 
terenów. W latach 1935,1939 Towarzystwo koncentrowa!o si% na obro-
nie interesów mieszka*ców oraz wspó!dzia!aniu z samorz$dem, zw!aszcza 
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w sprawach planu zabudowy i estetyki osiedla. Bezskutecznie walczy!o 
u w!adz pa"stwowych o nadanie Podkowie Le#nej statusu podmiejskiego 
osiedla mieszkaniowego. Wojna przerwa!a dzia!alno#$ Towarzystwa. 
W 1988%r. stowarzyszenie zosta!o reaktywowane (rejestracji w KRS doko-
nano w 2002%r.). Obecnie jest ono prawnym nast&pc' oraz kontynuatorem 
tradycji przedwojennego Towarzystwa. Od czasu reaktywacji w ramach 
dzia!alno#ci organizacji, oprócz kwestii spo!ecznych, pojawia!y si& zagad-
nienia zwi'zane z promowaniem historii Podkowy Le#nej oraz gromadze-
niem pochodz'cych od mieszka"ców miasta ró(norodnych materia!ów 
o charakterze historycznym. Z czasem liczba gromadzonych archiwa-
liów ros!a i pojawi!a si& potrzeba formalnego uznania i wyodr&bnienia 
tej cz&#ci dzia!alno#ci Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa  
Le#na. 
W 2009% r. decyzj' Zarz'du powo!ano do (ycia Obywatelskie Archiwum 
Podkowy Le#nej, którego kustoszem zosta! Oskar Koszutski, zajmuj'cy 
si& do tej pory tym aspektem dzia!a" organizacji. Na%tym etapie archiwum 
nie by!o jeszcze ukszta!towane i opracowane, cho$ pojawi!a si& idea jego 
gruntownego uporz'dkowania. Dzia!ania w tym kierunku rozpocz&!y si& 
oko!o%roku 2015, w ramach wspó!pracy z Fundacj' O#rodka KARTA i Ma-
zowieck' Bibliotek' Cyfrow'. W 2016 i 2017%r. Towarzystwo zapocz'tko-
wa!o profesjonalizacj& Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le#nej dzi&ki 
do)nansowaniu z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa"stwowych. 
 
���&HOH�LVWQLHQLD�

Zgodnie ze statutem Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa Le#- 
na do jego celów nale(':

1.  Piel&gnowanie tradycji i historii Miasta-Ogrodu Podkowy Le#nej oraz 
pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszka"ców dla zapewnienia jej 
wszechstronnego rozwoju.

2.  Ochrona warto#ci kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przy-
rodniczych (w tym szczególnie rezerwatów przyrody) w granicach 
administracyjnych Miasta-Ogrodu Podkowy Le#nej, maj'ca na celu 
zachowanie unikatowego w Polsce uk!adu urbanistycznego, zieleni 
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i zabudowy, wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

3.  Uczestnictwo w okre!laniu kierunków rozwoju Miasta-Ogrodu, a tak"e 
w rozwi#zywaniu jego aktualnych problemów.

4.  Opiniowanie wa"nych dla Miasta-Ogrodu dzia$a% oraz przedsi&wzi&' 
inwestycyjnych lub planów zmian przeznaczenia obiektów.

5.  Upowszechnianie idei miast-ogrodów i jej promowanie w kraju i poza 
jego granicami.

6.  Kszta$towanie postaw obywatelskich mieszka%ców Podkowy Le!nej 
i wspomaganie dzia$a% na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.

7.  Wspieranie organizacyjne i rzeczowe inicjatyw spo$ecznych, kultural-
nych i gospodarczych, podejmowanych przez osoby (zyczne i jednostki 
organizacyjne na rzecz dobra publicznego2.

Cele te Towarzystwo realizuje m.in.)przez:

2.  Gromadzenie materia$ów dotycz#cych historii i rozwoju regionu i Pod-
kowy Le!nej, ich udost&pnianie oraz prowadzenie dzia$alno!ci badaw-
czej i dokumentacyjnej w tym zakresie. […] 

5.  Dzia$alno!' informacyjn# i wydawnicz# popularyzuj#c# histori&, ide& 
i osi#gni&cia Miasta-Ogrodu.

6.  Inne dzia$ania s$u"#ce miastu i jego mieszka%com, w tym opiek& nad 
miejscami i obiektami o warto!ci historycznej3.

Powsta$e w 2009)r. Obywatelskie Archiwum Podkowy Le!nej ma na celu:

gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie dokumentów, druków, 
fotogra(i i innych archiwaliów dotycz#cych historii i rozwoju Miasta-
-Ogrodu Podkowa Le!na i jego mieszka%ców oraz regionu, prowadzenie 
dzia$alno!ci badawczej i dokumentacyjnej, prowadzenie dzia$alno!ci infor-
macyjnej i wystawienniczej w tym zakresie oraz udost&pnianie posiadanych  
zbiorów4.

2 Statut Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa Le"na, http://www.pod-
kowalesna-tppl.pl/wybor.php?nr=00&co=02, § 6 [dost&p: 02.02.2018].

3 Tam"e, § 7.
4 Sprawozdanie z dzia!alno"ci Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa Le-

"na w 2009#r., oprac. A.)Dobrzy%ska-Foss, Podkowa Le!na 2010, http://www.podkowa-
lesna-tppl.pl/wybor.php?nr=00&co=13 [dost&p: 02.02.2018].
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���6LHG]LED
Towarzystwo ma siedzib! w udost!pnionych przez miasto pomieszczeniach 
przy ul. "wierkowej 1 w Podkowie Le#nej, na terenie Centrum Kultury i Ini-
cjatyw Obywatelskich. Zajmuje dwa pomieszczenia w drewnianym budyn-
ku, w którym panuj$ trudne warunki ze wzgl!du na ch%ód (zim$) i wysok$ 
wilgotno#&, jak równie' brak zaplecza socjalnego.

���&KDUDNWHU\VW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
W sk%ad Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le#nej wchodzi pi!& zespo-
%ów/zbiorów opracowanych w 2016 i 2017( r. w ramach do)nansowania 
z NDAP (patrz: sekcja 9(– Finansowanie). S$ to nast!puj$ce zespo%y i zbiory:

x� �ARCHIWUM DZIA*ALNO"CI(TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ* MIA-
STA-OGRODU PODKOWA LE"NA DO 1939 R., daty skrajne [1926– 
–1929] 1930–1939 [1942], identy)kator zespo%u PL/1007/001.

Zespó% zawiera ocala%e materia%y (33 j.a., ok.(70%) dokumentuj$ce dzia%al-
no#& przedwojennego Towarzystwa Przyjació% Miasta-Ogrodu Podkowa 
Le#na, którego obecne Towarzystwo jest spadkobierc$ i kontynuatorem. 
Dokumentacj! gromadzi%a i przechowa%a (równie' po wojnie) sekretarz 
Towarzystwa, Krystyna Lato+; po jej #mierci piecz! nad archiwum sprawo-
wa%a jej córka. Jej syn (a wi!c wnuk K.(Lato+), Jacek Wojnarowski(– obecny 
prezes Towarzystwa ok.(1980(r. przekaza% dokumenty pod opiek! ks. Leona 
Kantorskiego, ówczesnego proboszcza para)i pw. #w. Krzysztofa w Podko-
wie Le#nej. Depozyt zwrócono Towarzystwu w 1996(r. 
Archiwum zawiera pierwszy statut Towarzystwa z 1935(r. (uwa'any za naj-
wa'niejszy i najcenniejszy dokument w ca%ym zbiorze, sygn. 1 w ramach 
zespo%u PL/1007/001). W jego sk%ad wchodz$ tak'e: protoko%y posiedze+ 
Walnego Zgromadzenia i Zarz$du oraz materia%y z tych posiedze+, zawia-
domienia i komunikaty w%adz Towarzystwa, sprawy cz%onkowskie, doku-
menty na temat wspó%pracy z rad$ gromadzk$ i so%tysem Podkowy Le#nej, 
korespondencja dotycz$ca statusu prawnego Podkowy Le#nej, planu par-
celacyjnego oraz sposobu u'ytkowania terenów publicznych i prywatnych, 
korespondencja z Dyrekcj$ Elektrycznych Kolei Dojazdowych, materia%y 
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dotycz!ce bezpiecze"stwa w Podkowie Le#nej, korespondencja w$adz To-
warzystwa z urz%dami, przedsi%biorstwami i innymi organizacjami spo$ecz-
nymi, a tak&e biuletyny wydawane przez Towarzystwo, wycinki prasowe 
i druki ulotne z lat 20. i 30. XX'w., reklamuj!ce Podkow% Le#n! (patrz: za-
$!cznik nr'1). 
Pojedyncze jednostki archiwalne sk$adaj! si% z dokumentacji kartogra(cz-
nej (plan Podkowy Le#nej, patrz: za$!cznik nr'2, i plan sytuacyjny jednej 
z dzia$ek) oraz technicznej (projekt przebudowy toru saneczkowego i pro-
jekt ogrzewania budynku Klubu Sportowego). 
W zespole zachowa$ si% równie& dziennik korespondencyjny Towarzystwa 
z lat 1935)1939.

x� �ZBIÓR PODKOWA NIEZALE*NA, daty skrajne [1976)1977] 1979– 
–1989 [1990–1999, 2005], identy(kator zespo$u PL/1007/002

Zbiór dokumentuje dzia$alno#+ opozycji antykomunistycznej w Podkowie 
Le#nej. Zosta$ utworzony przez ks. Leona Kantorskiego, proboszcza pa-
ra(i #w. Krzysztofa w Podkowie Le#nej w latach 1964)1991. W latach 80. 
ks.'Kantorski wspiera$ dzia$ania opozycjonistów; po og$oszeniu stanu wo-
jennego w 1981'r. by$ inicjatorem powstania Para(alnego Komitetu Pomocy 
Bli,niemu. W 1992'r. cz%#+ zbioru zosta$a przez ks. Kantorskiego podarowa-
na Towarzystwu Przyjació$ Miasta-Ogrodu Podkowa Le#na.
Ksi!dz Leon Kantorski zmar$ w 2010'r., a znakomita cz%#+ jego spu#cizny 
aktowej znalaz$a si% pod opiek! za$o&onej przez niego Fundacji Lumen'– 
Fundatio pro Educatione. W marcu 2017'r. fundacja przekaza$a Obywatel-
skiemu Archiwum Podkowy Le#nej kilkadziesi!t teczek oraz kilka doku-
mentów luzem; materia$y te dotyczy$y przede wszystkim historii para(i 
#w.'Krzysztofa w Podkowie Le#nej oraz dzia$aj!cego przy niej Para(alnego 
Komitetu Pomocy Bli,niemu. 
W zbiorze wyodr%bniono trzy serie: Dzia$alno#+ opozycji politycznej i Ko-
#cio$a katolickiego w Polsce w latach 70. i 80., Dzia$alno#+ Para(alnego Ko-
mitetu Pomocy Bli,niemu i Materia$y nieaktowe. 
Seria pierwsza zawiera dokumenty dotycz!ce tzw.'opozycji przedsierpnio-
wej (druga po$. lat 70.), strajków w sierpniu 1980'r., I'i II'Krajowego Zjaz-
du Delegatów NSZZ „Solidarno#+”, dzia$alno#ci „Solidarno#ci” w latach 
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1980!1981, stanu wojennego i sytuacji w Polsce w latach 80. (w tym: Ko-
"cio#a katolickiego w Polsce w latach 80.). Zbiór zawiera te$ dokumentacj% 
g#odówek protestacyjnych, które odbywa#y si% w Podkowie Le"nej w latach 
80., materia#y na temat dzia#alno"ci i "mierci ks. Jerzego Popie#uszki, ma-
teria#y dotycz&ce obrad Okr&g#ego Sto#u oraz do historii polskiego ruchu 
ludowego.
Seria druga zawiera dokumentacj% Para'alnego Komitetu Pomocy Bli(-
niemu, przede wszystkim sprawozdania z prelekcji „Spotkanie z autorem” 
(cykliczne spotkania z zaproszonymi go")mi, odbywaj&ce si% w latach 
1982!1987) oraz materia#y dotycz&ce dzia#alno"ci Czytelni Jana Paw#a 
II*i pielgrzymki Wilno!Katy+.
Trzecia seria w zbiorze archiwalnym sk#ada si% z druków ulotnych oraz 
obiektów o charakterze muzealnym. Seria ta zawiera m.in.*znaczki poczto-
we poczty niezale$nej, karty pocztowe, kalendarze drugiego obiegu, znacz-
ki-przypinki (patrz: za#&cznik nr*3) i tzw.*bi$uteri% patriotyczn& (drewniane 
krzy$e).

x� �KOMITET OBYWATELSKI* „SOLIDARNO,-” W PODKOWIE LE,- 
NEJ, daty skrajne 1989–1990, identy'kator zespo#u PL/1007/003

Ten niewielki zespó# (6 j.a.), dokumentuj&cy dzia#alno") lokalnej struktury 
„Solidarno"ci”, zosta# odtworzony z prywatnych archiwów trzech cz#onków 
Komitetu, którzy w 2014*r. przekazali ich cz%") Towarzystwu. 
W sk#ad zespo#u wchodz& m.in.*materia#y zwi&zane z kampani& wyborcz& 
przed wyborami w czerwcu 1989*r. (instrukcje, programy, ulotki, korespon-
dencja, notatki, protesty wyborcze), protoko#y z zebra+ Komitetu, regu-
laminy, spisy cz#onków, materia#y zwi&zane z wyborami samorz&dowymi 
w maju 1990*r. (patrz: za#&cznik nr*4) oraz dokumentacja wspó#pracy Ko-
mitetu Obywatelskiego z Rad& Miasta Podkowa Le"na. 

x� �ZBIÓR AKT KS. LEONA KANTORSKIEGO DO DZIEJÓW PARA-
FII* I* KO,CIO.A ,W. KRZYSZTOFA W PODKOWIE LE,NEJ, daty 
skrajne 1930–2005, identy'kator zespo#u PL/1007/004



5R]G]LDâ�,;��2E\ZDWHOVNLH�$UFKLZXP�3RGNRZ\�/HğQHM

425

Materia!y nale"#ce do zbioru pochodz# od ks. Leona Kantorskiego, probosz-
cza para$i %w. Krzysztofa w Podkowie Le%nej w latach 1964–1991. W 1992&r. 
ks. Kantorski podarowa! cz'%( kolekcjonowanych przez siebie dokumentów 
Towarzystwu Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa Le%na. W marcu 2017&r. 
Fundacja Lumen, opiekuj#ca si' spu%cizn# aktow# po zmar!ym w 2010&r. 
ks. Kantorskim, przekaza!a Towarzystwu kolejn# niewielk# cz'%( archiwum 
duchownego, dotycz#c# g!ównie historii para$i i ko%cio!a %w. Krzysztofa.
Materia!y sk!adaj#ce si' na ten zbiór archiwalny dotycz# m.in.&dzia!alno-
%ci Komitetu Budowy Ko%cio!a %w. Krzysztofa w Podkowie Le%nej (lata 30. 
XX& w.), dzia!alno%ci para$i i jej proboszczów, organizowanych wydarze) 
oraz spraw $nansowych para$i; w%ród dokumentacji dotycz#cej ko%cio!a 
znajduj# si' równie" inwentarze i spisy (najstarszy z lat 30. i 40.) oraz doku-
mentacja kartogra$czna i techniczna. 
Zbiór dokumentuje równie" dwie charakterystyczne inicjatywy zwi#zane 
z para$# %w. Krzysztofa&– msze big-beatowe oraz Autosacrum&– pierwsz# 
w Polsce uroczysto%( %wi'cenia pojazdów mechanicznych, której tradycja 
si'ga lat 30. XX&w. W%ród materia!ów zwi#zanych z tym ostatnim tematem 
znajduj# si' np.&znaczki metalowe oraz klisze szklane i b!ony fotogra$czne 
zawieraj#ce projekty znaczków (patrz: za!#cznik nr&5). 

x� �PORTRETY PODKOWIAN, daty skrajne 2003–2009 [2010], identy$ka-
tor zespo!u PL/1007/005

Zbiór zawiera 119 fotogra$i z lat 2003*2009, autorstwa Jacka Maziarskiego, 
przedstawiaj#cych przede wszystkim mieszka)ców Podkowy Le%nej, Brwi-
nowa i Milanówka. Zdj'cia te by!y prezentowane w 2010&r. na wystawie pt. 
Portrety podkowian, zorganizowanej w Centrum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich z inicjatywy Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” (w zbiorze 
znajduje si' równie" plakat zapraszaj#cy na wystaw'&– posteriorum). Po&za-
mkni'ciu wystawy Uniwersytet Otwarty „Pokolenia” przekaza! fotogra$e 
Obywatelskiemu Archiwum Podkowy Le%nej. 
Opracowaniu i opisowi podlegaj# odbitki prezentowane na wystawie; archi-
wum posiada równie" cyfrowe (oryginalne) wersje fotogra$i. 
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Oprócz pi!ciu opracowanych zespo"ów i zbiorów w sk"ad Obywatelskiego 
Archiwum Podkowy Le#nej wchodz$ równie% materia"y nieopracowane, 
m.in.&fotogra'e i dokumentacja %ycia kulturalnego w Podkowie Le#nej.

�$�� =DVyE�WUDG\F\MQ\�F\IURZ\

Zasób w wi!kszo#ci tradycyjny; w formie cyfrowej& – orygina"y fotogra'i 
w zbiorze Portrety podkowian.

�%�� :LHONRğý�]DVREX

271 j.a.
3 mb (nie licz$c teczek ze zbioru Portrety podkowian)
+ materia"y nieopracowane.

�&�� )RUPDW\�]DSLVX�L�FKDUDNWHU�À]\F]Q\�]DVREX

Materia"y oryginalne

R!kopisy ( 
Fotogra'e tradycyjne ( 
Fotogra'e cyfrowe ( 
Wideo analogowe 
Wideo cyfrowe 
Nagrania d)wi!kowe analogowe 
Nagrania d)wi!kowe cyfrowe 
Dokumentacja elektroniczna  
(inna ni% foto, audio lub video) 
Druki ulotne ( 
Ksi$%ki i czasopisma ( 
Muzealia ( 
Dokumentacja kartogra'czna  
i techniczna ( 

Kopie cyfrowe 

R!kopisy ( 
Fotogra'e tradycyjne ( 
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Wideo analogowe 
Nagrania d!wi"kowe analogowe 
Druki ulotne # 
Inne 

���']LDâDQLD�SRGHMPRZDQH�SU]H]�DUFKLZXP
�$�� :\VWDZ\

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Towarzystwo zorganizowa$o wiele 
wystaw archiwalnych, na których prezentowa$o zarówno materia$y z w$as- 
nego zasobu, jak i z prywatnych zbiorów mieszka%ców Podkowy Le&nej, 
umo'liwiaj(c odwiedzaj(cym zapoznanie si" z orygina$ami prezentowany-
mi w gablotach oraz kopiami eksponowanymi na planszach. Poni'ej krótki 
opis niektórych wystaw. 
We wrze&niu 2006) r., z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, Towarzy-
stwo Przyjació$ Miasta-Ogrodu Podkowa Le&na zorganizowa$o wystaw" 
archiwaln( pt. Miasto-Ogród Podkowa Le!na i jego mieszka"cy w I#po$owie 
XX#wieku (jest to ekspozycja zaprezentowana w poprzednim)roku, dodat-
kowo uzupe$niona o kolejne plansze). W&ród przedstawionych eksponatów 
znalaz$y si" zarówno dokumenty pochodz(ce z zasobu archiwum Towarzy-
stwa, jak i od osób prywatnych. 
W listopadzie i grudniu 2009) r. w ko&ciele pw. &w. Krzysztofa w Podko-
wie Le&nej czynna by$a wystawa pt. O wolno!% i Solidarno!%. Podkowa Le!- 
na 1976&1991 prezentuj(ca materia$y na temat dzia$alno&ci opozycyjnej 
mieszka%ców Podkowy Le&nej i osób z ni( zwi(zanych (patrz: za$(cznik 
nr)6). T" sam( ekspozycj" we wrze&niu 2010)r. pokazano w Domu Spotka% 
z Histori( w Warszawie.
We wrze&niu 2010) r. Towarzystwo Przyjació$ Miasta-Ogrodu Podkowa 
Le&na zorganizowa$o wystaw" po&wi"con( za$o'ycielom spó$ki „Miasto-
-Ogród Podkowa Le&na”) – Stanis$awowi Lilpopowi, spó$ce akcyjnej „Si$a 
i *wiat$o” oraz Bankowi Spó$ek Zarobkowych. Wystawa mie&ci$a si" w Cen-
trum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Le&nej. 
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Od kilku lat Obywatelskie Archiwum Podkowy Le!nej bierze czynny udzia" 
w Festiwalu Otwarte Ogrody, wspó"organizowanym przez Towarzystwo 
Przyjació" Miasta-Ogrodu Podkowa Le!na.
W czerwcu 2014#r., w ramach festiwalowego Ogrodu Wolno!ci, w Szkole 
Podstawowej im. !w. Teresy w Podkowie Le!nej, Towarzystwo zaprezento-
wa"o wystaw$ pt. Podkowa niezale!na"– Ksi#dz Leon i jego czasy. Ponadto 
na terenie przy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich Towarzystwo 
zaaran%owa"o Ogród Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le!nej, gdzie 
mo%na by"o zobaczy& materia"y dotycz'ce stanu wojennego i dzia"alno!ci 
opozycyjnej (patrz: za"'cznik nr#7). 
W czerwcu 2015# r., w trakcie Festiwalu Otwarte Ogrody, Towarzystwo 
zorganizowa"o ekspozycj$ archiwaln' pt. 90-lecie Miasta-Ogrodu Podkowa  
Le$na, pokazuj'c' dokumenty na temat historii miasta i jego mieszka(-
ców, pochodz'ce z zasobu archiwum Towarzystwa oraz od mieszka(ców 
Podkowy Le!nej. Wystawa mia"a charakter plenerowy i trwa"a do 19#wrze-
!nia# – plansze zosta"y umieszczone na ogrodzeniach wzd"u% ul. Lilpopa. 
Ca"o!& wystawy (60 plansz) umieszczono na stronie internetowej To-
warzystwa (patrz: za"'cznik nr# 8). Podczas tej edycji festiwalu Obywatel-
skie Archiwum Podkowy Le!nej zorganizowa"o tak%e ogród archiwalny, 
w którym prezentowane by"y materia"y dotycz'ce dzia"alno!ci Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarno!&” w Podkowie Le!nej oraz Rady Miasta I#ka-
dencji (1990)1994). Materia"y te pochodzi"y z zasobu archiwalnego To-
warzystwa oraz z archiwum osobistego Stanis"awa Fibicha (patrz: za"'cz- 
nik nr#9).

�%�� .RQIHUHQFMH��VSRWNDQLD��ZDUV]WDW\��OHNFMH��Z\NâDG\¬

Brak.  

�&�� *U\��NRQNXUV\��WXU\VW\ND�DUFKLZDOQD¬�

Brak.  



5R]G]LDâ�,;��2E\ZDWHOVNLH�$UFKLZXP�3RGNRZ\�/HğQHM

429

�'�� ']LDâDOQRğý�Z\GDZQLF]D

Towarzystwo do 2016!r. by"o wydawc# biuletynu „Podkowia$ski Magazyn 
Kulturalny” (obecnie zawieszony), a tak%e kilkunastotomowej serii pn. „Bi-
blioteka Podkowia$ska”, w sk"ad której wesz"y wydawnictwa zwarte doty-
cz#ce np.!historii i architektury Podkowy Le&nej, historii Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej, para'i &w. Krzysztofa w Podkowie Le&nej, wspomnie$ jej 
mieszka$ców. Cz(&) z tych publikacji zawiera kopie materia"ów archiwal-
nych z zasobu Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le&nej, ale równie% ze 
zbiorów prywatnych, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczy$-
skiej w Podkowie Le&nej czy Muzeum im. Anny i Jaros"awa Iwaszkiewiczów 
w pobliskim Stawisku. 
Towarzystwo publikuje tak%e mniejsze wydawnictwa, np.!przewodniki po 
Podkowie, mapy prezentuj#ce jej histori( oraz foldery zawieraj#ce m.in.!re-
produkcje archiwaliów, jak np.! folder Podkowa Niezale!na. Ksi"dz Leon 
i jego czasy, przygotowany dla uczestników obchodów „25 lat Wolno&ci” na 
terenie Miasta Ogrodu Podkowa Le&na, zorganizowanych z inicjatywy Pod-
kowia$skiego Towarzystwa Biegowego (patrz: za"#cznik nr!10).

�(�� ,QQH

Brak.

���6WUXNWXUD�L�ZVSyâSUDFD
�$�� 7\S�SRGPLRWX

Stowarzyszenie.

�%�� 6SRVyE�]DU]ĆG]DQLD

Obywatelskie Archiwum Podkowy Le&nej jest cz(&ci# Towarzystwa Przy-
jació" Miasta-Ogrodu Podkowa Le&na, które liczy ok.!90 cz"onków; w jego 
dzia"ania anga%uje si( tylko cz(&) cz"onków Towarzystwa (patrz: sekcja 10!– 
Osoby zaanga%owane w tworzenie archiwum). Dzia"alno&) archiwistyczna 
jest obecnie jednym z priorytetów funkcjonowania stowarzyszenia.
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�&�� ,QVW\WXFMH�ZVSyâSUDFXMĆFH

W kwestiach natury archiwistycznej Towarzystwo wspó!pracuje przede 
wszystkim z Fundacj" O#rodka KARTA oraz Mazowieck" Bibliotek" Cy-
frow" (porozumienie z 25.02.2016$r.). Utrzymuje równie% kontakty z lokal-
nymi w!adzami samorz"dowymi oraz innymi organizacjami spo!ecznymi 
dzia!aj"cymi w Podkowie Le#nej. 
 
���)LQDQVRZDQLH�

W latach 2016 i 2017 Obywatelskie Archiwum Podkowy Le#nej &nansowa!o 
swoje dzia!ania, zwi"zane przede wszystkim z opracowaniem i zabezpiecze-
niem zasobu archiwalnego, dzi'ki grantom z Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Pa(stwowych w ramach konkursów „Wspieranie dzia!a( archiwalnych”. 
W ramach realizacji zadania w konkursie z 2016$r., które polega!o na opra-
cowaniu trzech zespo!ów/zbiorów archiwalnych (Archiwum Towarzystwa 
do 1939$ r., Podkowa niezale%na, Komitet Obywatelski „S” w Podkowie 
Le#nej), do&nansowanie obejmowa!o niewielkie wynagrodzenie dla opie-
kunów zespo!ów/zbiorów, wynagrodzenie dla zewn'trznego konsultanta 
(pracownika jednego z archiwów sieci NDAP), kupno rega!ów, teczek bez-
kwasowych i opakowa( ochronnych, odkwaszenie akt oraz sk!ad i druk in-
wentarzy archiwalnych. Podobnie wygl"da!y wydatki w konkursie NDAP 
z 2017$r., w których pojawi! si' tak%e koszt konserwacji pe!nej niewielkiej, 
najcenniejszej cz'#ci zasobu archiwalnego. 
Wcze#niej Towarzystwo korzysta!o z &nansowania pochodz"cego m.in.$od 
Urz'du Miasta Podkowa Le#na, Urz'du Marsza!ka Województwa Mazo-
wieckiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz prywatnych fundacji. 
 
����2VRE\�]DDQJDīRZDQH�Z�WZRU]HQLH�DUFKLZXP�
��$�� /LF]ED�RVyE�]DDQJDīRZDQ\FK�

W prace archiwum zaanga%owanych jest ok.$10 osób; merytorycznie opra-
cowaniem archiwum zajmowa!o si' ok.$ 6)7 cz!onków Towarzystwa plus 
osoby z zewn"trz, zatrudniane do prac zleconych.
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��%�� 3HâQLRQH�IXQNFMH�

Organizatorem Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le!nej i jego kusto-
szem jest Oskar Koszutski. Inne osoby anga"uj#ce si$ w dzia%alno!& archi-
wum nie pe%ni# w nim sformalizowanych funkcji.

��&�� 7\S�ZVSyâSUDF\�]�DUFKLZXP�

Wolontariat ' 
Umowa o prac$ 
Umowa cywilno-prawna ' 
Praktyki 
Sta" 
Inne 

��'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�ZRORQWDULXV]\�

Nie ma zaplanowanych akcji polegaj#cych na pozyskiwaniu wolontariu-
szy(– prace archiwalne s# wykonywane spo%ecznie przez cz%onków Towa-
rzystwa. 
 
����*URPDG]HQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

)ród%a materia%ów wchodz#cych w sk%ad Obywatelskiego Archiwum Pod-
kowy Le!nej s# ró"norodne. 
Archiwum Towarzystwa Przyjació% Miasta-Ogrodu Podkowa Le!na do 
1939(r. jest historyczn# dokumentacj# w%asn#, przej$t# po przedwojennym 
stowarzyszeniu, którego spadkobierc# jest obecnie dzia%aj#ce Towarzystwo. 
Materia%y te zosta%y przechowane przez przedwojenn# sekretarz organizacji, 
a nast$pnie jej córk$(– przodkinie obecnego prezesa Towarzystwa (patrz te": 
sekcja 6(– Charakterystyka zasobu archiwalnego). 
Znaczn# cz$!& zasobu archiwalnego stanowi# dary wspó%pracuj#cego 
z Towarzystwem ks. Leona Kantorskiego, proboszcza para*i !w. Krzyszto-
fa w Podkowie Le!nej w latach 1964+1991. Ksi#dz Kantorski przekaza% te 
materia%y Towarzystwu w latach 90. Cz$!& z nich tra*%a do Obywatelskiego 
Archiwum Podkowy Le!nej ju" po jego !mierci, w 2017(r., przekazana przez 
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Fundacj! Lumen"– Fundatio pro Educatione, opiekuj#c# si! spu$cizn# ak-
tow# duchownego.
W ramach daru od Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” Towarzystwo otrzy-
ma%o fotogra&e Jacka Maziarskiego, tworz#ce obecnie zbiór „Portrety pod-
kowian”; dar osób prywatnych stanowi# materia%y dotycz#ce dzia%alno$ci 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarno$'”, przekazane do Obywatelskiego Ar-
chiwum Podkowy Le$nej w 2014"r. przez trzech by%ych cz%onków komitetu.
W historii Towarzystwa zdarza%y si! równie( sytuacje, kiedy jego cz%onko-
wie ratowali historyczn# dokumentacj! przed zniszczeniem (np."ze skupu 
makulatury) i w%#czali j# do zasobu archiwum. 
Archiwum od czasu do czasu otrzymuje dokumenty od mieszka)ców Pod-
kowy Le$nej"– w oryginale lub w celu wykonania kopii (z takich kopii w du-
(ej mierze powsta%a np."wystawa z okazji 90-lecia miasta; patrz: sekcja 7A"– 
Wystawy).
O przypadkach przekazywania dokumentów do archiwum mówi B."Wró-
blewski: 

Czasami kto! nam co! chcia" da#, a czasami kto! kupowa" star$ will% w Pod-
kowie Le!nej i znajdowa" co! w piwnicy, i nam przynosi" pude"ko po butach 
z jakimi! papierami, bo uzna", &e ich nie wyrzuci do kosza, tylko nam je 
zostawi5.

��$�� .WR�]DMPXMH�VLċ�JURPDG]HQLHP�]DVREX"

Nie ma osób specjalnie wyznaczonych, archiwum nie prowadzi zaplanowa-
nych akcji pozyskiwania archiwaliów.

��%�� 6SRVRE\�JURPDG]HQLD�GRFLHUDQLD�GR�GDUF]\ĕFyZ

Archiwum nie prowadzi szeroko zakrojonych akcji pozyskiwania za-
sobu. Regularnie w trakcie swoich dzia%a) (np." wystaw lub publikacji) 

5 B. Wróblewski, Wywiad nt. Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le!nej, rozma-
wia%a M." Wi$niewska-Drewniak, Podkowa Le$na, 27.01.2018, Archiwum prywatne 
MWD.
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Towarzystwo zwraca si! z apelem do osób zwi"zanych obecnie lub w prze-
sz#o$ci z Podkow" Le$n" o przekazywanie posiadanych materia#ów archi-
walnych do Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le$nej. 

��&�� 5HMHVWUDFMD�ZSâ\ZyZ�

Archiwum nie prowadzi rejestracji wp#ywów.

��'�� 6HOHNFMD�PDWHULDâyZ

O w#"czeniu do zasobu decyduje zwi"zek tematyczny materia#ów z %yciem 
spo#ecznym Podkowy Le$nej lub z %yciem jego mieszka&ców.

��(�� &]\�SU]HMPXMH�VLċ�RU\JLQDâ\��F]\�VSRU]ĆG]D�NRSLH"

Zale%nie od woli dysponenta, archiwum przejmuje oryginalne materia#y lub 
sporz"dza ich kopie, orygina#y oddaj"c nast!pnie w#a$cicielowi. 

��)�� =DVDG\�SU]\MċFLD�PDWHULDâyZ�GR�]DVREX

Dar ' 
Depozyt 
Wypo%yczenie 
Inne '(– kopie
 
����3U]HFKRZ\ZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Zasób archiwalny Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le$nej przecho-
wywany jest w siedzibie Towarzystwa Przyjació# Miasta-Ogrodu Podkowa  
Le$na (patrz: sekcja 5(– Siedziba). 
W przypadku zbioru Portrety podkowian archiwum przechowuje ich kopie 
(odbitki fotogra)i cyfrowych). S" one umieszczone w antyramach, które(– 
w celu zabezpieczenia * opakowane s" w kartonowe teczki. Orygina#y fo-
togra)i w formie cyfrowej prawdopodobnie przechowywane s" na dysku 
komputerowym kustosza archiwum.
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��$�� :DUXQNL�PDJD]\QRZH�

Materia!y przechowywane s" w pomieszczeniach na parterze, w odwiedza-
nej przez cz!onków Towarzystwa i inne osoby siedzibie organizacji. W bu-
dynku panuj" trudne warunki klimatyczne#– jest wilgotno (w jednym z po-
mieszcze$ dzia!a osuszacz powietrza), a zim" zimno. 

��%�� 6SU]ċW�L�Z\SRVDīHQLH�

Materia!y przechowywane s" w dwóch zamykanych drewnianych szafach 
(w jednej znajduj" si% materia!y opracowane, w drugiej# – nieopracowa-
ne) oraz w sza&e z du'ymi szu(adami, w której umieszczono m.in.#teczki 
o wi%kszych ni' A4 formatach (patrz: za!"cznik nr#11). 
Wszystkie opracowane archiwa zosta!y ulokowane w teczkach bezkwaso-
wych; dodatkowo fotogra&e umieszczono w obwolutach lub kopertach. 

��&�� 'RGDWNRZH�XZDJL�

Wielkoformatowe plakaty, ze wzgl%du na ich bezpiecze$stwo, zosta!y wy-
j%te z oryginalnych jednostek archiwalnych i umieszczone w wi%kszych 
teczkach; w pierwotnych teczkach pozostawiono adnotacj% na ten temat; 
na osobnych kartkach papieru (obwolutach), za!o'onych wokó! plakatów, 
umieszczono informacj% o pochodzeniu plakatu z konkretnej jednostki ar-
chiwalnej (patrz: za!"cznik nr#12).
Muzealia zosta!y opracowane jako nieroz!"czne cz%)ci zespo!ów/zbiorów 
archiwalnych#– otrzyma!y w ramach inwentarza osobne sygnatury, umiesz-
czono je w teczkach#– uprzednio wk!adaj"c do kopert.
W ramach grantów w konkursach NDAP „Wspieranie dzia!a$ archiwal-
nych” Towarzystwo zamówi!o profesjonaln" konserwacj% kilkunastu do-
kumentów z zespo!u Archiwum Towarzystwa do 1939#r., m.in.#pierwszego 
statutu Towarzystwa z 1935#r. Ponadto ca!o)* zespo!u archiwalnego zosta!a 
poddana masowemu odkwaszaniu.
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����2SUDFRZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
Opracowaniu poddano pi!" zespo#ów/zbiorów z Obywatelskiego Archi-
wum Podkowy Le$nej, w ramach dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Pa%stwowych. Trzy z nich opracowano w 2016&r. (Archiwum Towarzystwa 
do 1939&r.; Podkowa niezale'na; Komitet Obywatelski „Solidarno$"” w Pod-
kowie Le$nej), natomiast w 2017& r., po dop#ywie akt przekazanych przez 
Fundacj! Lumen, stworzono i opracowano nowy zbiór& – Akta ks. Leona 
Kantorskiego do dziejów para(i i ko$cio#a $w. Krzysztofa w Podkowie Le-
$nej, uzupe#niaj)c go o trzy jednostki archiwalne, pochodz)ce z opraco-
wanego& rok wcze$niej zbioru Podkowa niezale'na (równie' pochodz)ce-
go od ks. Kantorskiego). Z kolei zbiór Podkowa niezale'na powi!kszono 
o 29& jednostek archiwalnych, co wymog#o zaktualizowanie uk#adu zbioru 
(wydzielenia trzech serii) i sporz)dzenie nowego inwentarza dla tego ze-
spo#u. W 2017& r. Towarzystwo opracowa#o tak'e zbiór fotogra(i Portrety 
podkowian&– opracowaniu archiwalnemu podlega#y powystawowe odbitki 
fotogra(i, a nie cyfrowe orygina#y. 
W ramach tych dwóch projektów Towarzystwo korzysta#o z pomocy kon-
sultanta& – wieloletniego pracownika jednego z archiwów pa%stwowych. 
W zwi)zku z tym opracowanie zbiorów/zespo#ów ma charakter profesjonal-
ny, oparty na regu#ach naukowej archiwistyki, a do ka'dego z nich stworzo-
no klasyczny inwentarz archiwalny ze wst!pem (patrz: sekcja 13A&– Pomoce 
informacyjno-ewidencyjne).
O ile by#o to mo'liwe w ramach opracowania archiwalnego, brano pod 
uwag! uk#ad akt nadany przez twórc! (zw#aszcza materia#ów przekazanych 
przez ks. Kantorskiego, który samodzielnie cz!$ciowo je przygotowa#, for-
muj)c teczki, oraz w przypadku przedwojennych akt Towarzystwa, na któ-
rych by#y $lady uk#adu kancelaryjnego). W razie potrzeby uk#ad ten mody-
(kowano, grupuj)c materia#y tematycznie. W zbiorze Portrety podkowian 
fotogra(e uszeregowano alfabetycznie, wed#ug nazwisk osób przedstawio-
nych na zdj!ciach, w dalszej kolejno$ci umieszczaj)c zdj!cia grupowe, osób 
nierozpoznanych, zwierz)t i ro$lin.
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��$�� 3RPRFH�LQIRUPDF\MQR�HZLGHQF\MQH�

W Obywatelskim Archiwum Podkowy Le!nej funkcjonuje obecnie pi"# in-
wentarzy archiwalnych o nast"puj$cych tytu%ach:

x� �Inwentarz zespo%u (zbioru) akt Archiwum dzia%alno!ci Towarzystwa 
Przyjació% Miasta-Ogrodu Podkowa Le!na do 1939& r. z lat [1926– 
–1929] 1930–1939 [1942],

x� �Inwentarz zespo%u (zbioru) akt Podkowa niezale'na [1976–1977] 
1979–1989 [1990–1999, 2005],

x� �Inwentarz zespo%u (zbioru) akt Komitetu Obywatelskiego „Solidar-
no!#” w Podkowie Le!nej 1989–1990,

x� �Inwentarz zbioru akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów para(i i ko-
!cio%a !w. Krzysztofa w Podkowie Le!nej 1930–2005,

x� �Inwentarz Portrety podkowian 2003–2009 [2010].
Na stronie tytu%owej ka'dego inwentarza umieszczono nazwisko autora, 
logo i nazw" Towarzystwa oraz dat" i miejsce wydania inwentarza, a tak'e 
kolejny numer zespo%u (patrz: sekcja 13C&– Sposób sygnowania materia%ów). 
Kolejna strona zawiera informacj" o wsparciu (nansowym ze strony NDAP. 
W%a!ciwy spis jednostek poprzedzono szczegó%owym wst"pem do inwenta-
rza o nast"puj$cej strukturze:
 I.  Historia twórcy zespo%u (lub )ycie i dzia%alno!# twórcy zbioru&– Pod-

kowa niezale'na, zbiór ks. Leona Kantorskiego i Portrety podkowian).
 II.  Dzieje zespo%u (lub zbioru).
 III. Charakterystyka archiwalna zespo%u (lub zbioru):

x� �tytu% zespo%u (zbioru),
x� �granice chronologiczne,
x� �granice terytorialne,
x� �rozmiary zespo%u,
x� �procentowy stan zachowania akt,
x� �struktura archiwalna zespo%u,
x� �charakterystyka techniczna materia%u aktowego,
x� �(zyczny stan zachowania akt,
x� �stan zmikro(lmowania akt, 
x� �brakowanie akt zespo%u.
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 IV. Zawarto!" zespo#u (lub zbioru).
 V. Metody opracowania.
Zbiór Podkowa niezale$na ma tak$e tabelaryczn% konkordancj& sygnatur 
z 2016 i 2017'r. 
Po wst&pie znajduje si& w#a!ciwy inwentarz'– spis jednostek wyst&puj%cych 
w zespole/zbiorze (patrz: za#%cznik nr'13), zawieraj%cy nast&puj%ce infor-
macje:

x� �sygnatura (patrz te$: sekcja 13C'– Sposób sygnowania materia#ów),
x� �tytu#,
x� �tytu# t#umaczony (wolne miejsce),
x� �daty skrajne,
x� �zawarto!"/tre!" (szczegó#owo!" opisu zale$na od zespo#u/zbioru oraz 

osoby opracowuj%cej),
x� �rodzaj dokumentacji (dokumentacja aktowa, materia#y ikonogra(cz-

ne, materia#y drukarskie, druki ci%g#e, druki zwarte, druki ulotne, do-
kumentacja kartogra(czna, dokumentacja techniczna, dokumentacja 
fotogra(czna),

x� �informacje szczegó#owe,
–  j&zyk,
–  udost&pnianie,

x� �opis zewn&trzny: liczba stron, orygina#y/kopie, charakter (zyczny, 
technika zapisu (rkps, mps, druki, zdj&cia…), stan zachowania, 

x� �uwagi (np.' zawarto!" wtórników, dawna sygnatura, informacja 
o umieszczeniu kopii dokumentów w aneksie do inwentarza).

Przyk#adowe tytu#y jednostek archiwalnych:
Zarz%d Towarzystwa Przyjació# Miasta-Ogrodu Podkowa Le!na. Protoko#y 
posiedze) (Archiwum Towarzystwa do 1939'r., sygn. 6).
Status prawny Podkowy Le!nej, plan parcelacyjny, sposób u$ytkowania te-
renów u$yteczno!ci publicznej oraz prywatnych dzia#ek (Archiwum Towa-
rzystwa do 1939'r., sygn. 13).
Zakup i dystrybucja nawozów dla mieszka)ców Podkowy Le!nej (Archi-
wum Towarzystwa do 1939'r., sygn. 19).
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Foldery reklamuj!ce Podkow" Le#n! (Archiwum Towarzystwa do 1939$r., 
sygn. 24).
NSZZ „Solidarno#%”$ – dzia&alno#% w okresie 1980$ – 1981. Komunikaty, 
informacje, teksty porozumie', o#wiadczenia, deklaracje, pisma, notatki, 
wydawnictwa, ulotki, plakaty (Podkowa niezale(na, sygn. 4).
Lech Wa&"sa$ – internowanie i nagroda Nobla. Wyst!pienia, apele, kore-
spondencja, ulotki, plakat (Podkowa niezale(na, sygn. 8).
)rodowisko akademickie (pracownicy naukowi i studenci) wobec #mierci 
Stanis&awa Pyjasa i stanu wojennego. Materia&y przekazane ks. Leonowi 
Kantorskiemu: pisma, o#wiadczenia w sprawie wery*kacji i zwolnie' pra-
cowników naukowych, uchwa&y, korespondencja, wydawnictwa (Podkowa 
niezale(na, sygn. 9).
Para*alny Komitet Pomocy Bli+niemu$ – dzia&alno#%. Wydawanie leków 
i artyku&ów medycznych. Wykazy podopiecznych, podania o przyznanie 
pomocy, pokwitowania i podzi"kowania, apele, korespondencja (Podkowa 
niezale(na, sygn. 47).
Wybory samorz!dowe 27 maja 1990$r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
podzia& na okr"gi wyborcze, dokumenty programowe, kandydaci i wyniki 
g&osowania, korespondencja (Komitet Obywatelski „Solidarno#%”, sygn. 5).
Ko#ció& #w. Krzysztofa w Podkowie Le#nej$ – proboszczowie. Biogramy, 
wspomnienia (Zbiór ks. Leona Kantorskiego, sygn. 3).
Profanacja *gury #w. Krzysztofa w ogrodzie przy ko#ciele #w. Krzysztofa 
w Podkowie Le#nej. Korespondencja, fotogra*e (Zbiór ks. Leona Kantor-
skiego, sygn. 12).
Autosacrum$– organizacja i przebieg uroczysto#ci po#wi"cenia pojazdów 
mechanicznych w ko#ciele #w. Krzysztofa w Podkowie Le#nej. Materia-
&y informacyjne, notatki, zaproszenia, korespondencja, fotogra*e (Zbiór  
ks. Leona Kantorskiego, sygn. 21).
Muzyka big-beatowa w ko#ciele. Korespondencja ks. Leona Kantorskiego 
(Zbiór ks. Leona Kantorskiego, sygn. 28).
Budowa ko#cio&a #w. Krzysztofa w Podkowie Le#nej. Oferty *rm budowla-
nych i handlowych (Zbiór ks. Leona Kantorskiego, sygn. 35).
Ksi"ga rachunków ko#cio&a #w. Krzysztofa w Podkowie Le#nej od 1 stycz-
nia 1937 (Zbiór ks. Leona Kantorskiego, sygn. 46).
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Zbiór fotogra!czny Portrety podkowian sk"ada si# z dwóch jednostek archi-
walnych. Pierwsza z nich to plakat wystawy, z której pochodz$ fotogra!e. 
Nast#pnie opisane zosta"y poszczególne zdj#cia ze zbioru (patrz: za"$cznik 
nr%14). W sk"ad opisu wchodz$ nast#puj$ce pola:

x� �sygnatura (patrz: sekcja 13C%– Sposób sygnowania materia"ów),
x� �temat (zawsze Portrety podkowian),
x� �tre&' (imi# i nazwisko osoby przedstawionej na fotogra!i (o ile s$ zna-

ne) oraz krótka charakterystyka lub w przypadku zdj#' innych ni( 
portrety opis zawarto&ci zdj#cia),

x� �data i autor,
x� �opis zewn#trzny (odbitka, wymiary, druk),
x� �uwagi (np.%„Zdj#cie w technice cyfrowej, odbitka oprawiona w passe-

-partout i antyram# 50 ) 40 cm”, „Zdj#cie w technice cyfrowej, odbitka 
na planszy V”).

Pod opisem niektórych fotogra!i umieszczono w inwentarzu niewielk$ ko-
pi# cyfrow$ zdj#cia.
W przypadku zespo"ów/zbiorów innych ni( Portrety podkowian do inwen-
tarza archiwalnego do"$czono aneks, w którym znajduj$ si# kopie cyfrowe 
niewielkiej cz#&ci dokumentów z danego zespo"u/zbioru wraz z opisem na 
poziomie dokumentu (patrz: za"$cznik nr%15). Opis ten sk"ada si# z nast#-
puj$cych elementów:

x� �sygnatura (wraz z podaniem stron),
x� �tytu" dokumentu,
x� �t"o historyczne,
x� �data,
x� �opis zewn#trzny: rozmiar w centymetrach, orygina"/kopia, technika 

wykonania, j#zyk.
Poni(ej opisu zamieszczono stosunkowo niewielkie (mniejsze ni( strona 
A4) cyfrowe kopie dokumentów (jedna lub kilka stron). 
Wszystkie inwentarze w ca"o&ci dost#pne s$ online, na stronie internetowej 
Towarzystwa.
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��%�� 6WUXNWXUD�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

x� �Archiwum dzia!alno"ci Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Pod-
kowa Le"na do 1939#r. 

x� �Podkowa niezale$na: 
–  seria I# – Dzia!alno"% opozycji politycznej i Ko"cio!a katolickiego 

w Polsce w latach 70. i 80. (sygn. 1&33), 
–  seria II#– Para'alny Komitet Pomocy Bli(niemu (sygn. 34&57),
–  seria III#– Dzia!alno"% opozycji w latach 80. XX#w.#– materia!y nie-

aktowe (sygn. 59&63).
x� �Komitet Obywatelski „Solidarno"%” w Podkowie Le"nej. 
x� �Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów para'i i ko"cio!a 

"w.#Krzysztofa w Podkowie Le"nej: 
–  seria I#– Para'a i ko"ció! "w. Krzysztofa w Podkowie Le"nej. Organi-

zacja i dzia!alno"% (sygn. 1&29)
���bez przyporz)dkowania do podserii (sygn. 1&20),
���podseria A# – Autosacrum. Uroczysto"% po"wi*cenia pojazdów 

mechanicznych w ko"ciele "w. Krzysztofa (sygn. 21&22),
���podseria B# – Muzyka big-beatowa w ko"ciele "w. Krzysztofa 

w Podkowie Le"nej (sygn. 23&29),
–  seria II#– Ko"ció! "w. Krzysztofa w Podkowie Le"nej. Budowa. Wy-

strój "wi)tyni. Rozbudowa (sygn. 30&43),
–  seria III#– Ko"ció! "w. Krzysztofa w Podkowie Le"nej. Sprawy 'nan-

sowe (sygn. 44&49).
x� �Portrety podkowian. 

��&�� 6SRVyE�V\JQRZDQLD�PDWHULDâyZ

Opracowanym zespo!om/zbiorom przyporz)dkowano numer, w ca!o"ci 
sk!adaj)cy si* z trzech cz*"ci, np.#PL/1007/001, przy czym pierwszy cz!on 
odnosi si* do pa+stwowego przyporz)dkowania archiwum, drugi jest nu-
merem archiwum nadanym w ramach sieci archiwów spo!ecznych O"rodka 
KARTA, a trzeci jest kolejnym numerem zespo!u/zbioru (obecnie funkcjo-
nuj) numery od 001 do 005). 
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Jednostki inwentarzowe w zespo!ach/zbiorach numerowane s" sygnatur" 
ci"g!", od 1. 
W przypadku Portretów podkowian tylko pierwsza jednostka inwentarzo-
wa (plakat wystawy) oznaczona jest sygnatur" prost" (1). Nast#puj"ce po 
niej fotogra$e oznaczone s" sygnatur" !aman", np.%2/7, 2/23%– gdzie liczba 
za uko&nikiem oznacza numer kolejny fotogra$i (wszystkie opisane s" w ra-
mach tematu Portrety podkowian; patrz: za!"cznik nr%14). 

��'�� 6WRVRZDQLH�PDWHULDâyZ�SRPRFQLF]\FK�

W opracowaniu archiwalnym pi#ciu zespo!ów/zbiorów w latach 2016 i 2017 
Towarzystwo korzysta!o z us!ug zawodowego archiwisty, pracuj"cego obec-
nie w archiwum pa'stwowym. W ka(dym inwentarzu widnieje informacja 
o stosowaniu Mi#dzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD(G). 
W swoich dzia!aniach Towarzystwo korzysta!o tak(e ze szkole' i materia-
!ów O&rodka KARTA. 

��(�� 6\VWHP�LQIRUPDF\MQ\

Towarzystwo korzysta z rozwi"za' znanych z naukowego opracowania zaso-
bu archiwalnego w archiwach pa'stwowych. System informacyjny Obywa-
telskiego Archiwum Podkowy Le&nej sk!ada si# obecnie wy!"cznie z pi#ciu 
inwentarzy archiwalnych dost#pnych dla u(ytkowników (równie( online) 
oraz z plików komputerowych, w tym aktywnych arkuszy kalkulacyjnych, 
dost#pnych dla cz!onków Towarzystwa. 

��)�� 'RGDWNRZH�XZDJL

Towarzystwo nie stosuje obecnie (adnego systemu lub programu dedyko-
wanego opisowi archiwaliów. Opis archiwalny w Obywatelskim Archiwum 
Podkowy Le&nej jest wprowadzany do plików edytora tekstu oraz do arkuszy 
kalkulacyjnych (z my&l" o ewentualnej przysz!ej konwersji tych danych). 
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����8GRVWċSQLDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
Obecnie istnieje mo!liwo"# dost$pu do opracowanych materia%ów na miej-
scu, w siedzibie Towarzystwa, po uprzednim kontakcie z jego cz%onkami&– 
jednak do tej pory nie by%o w archiwum takich u!ytkowników. W najbli!-
szym czasie Towarzystwo planuje zwi$kszy# widoczno"# archiwum w sieci, 
a z czasem zdigitalizowa# wi$ksze cz$"ci zasobu i umie"ci# je online oraz 
podj'# dzia%ania popularyzatorskie (patrz: sekcja 16&– Plany na przysz%o"#). 
Niewielka cz$"# zasobu w postaci cyfrowych odwzorowa( dost$pna jest 
na stronie internetowej Towarzystwa, w aneksach do inwentarzy archi-
walnych&– s' to jednak materia%y w stosunkowo niewielkiej rozdzielczo"ci 
i trudne do odnalezienia dla u!ytkownika. 

��$�� 6SRVRE\�XGRVWċSQLDQLD�

Online ) 
Na miejscu ) 

��%�� .ZHUHQG\�DUFKLZDOQH�

Brak. 

��&�� 2FHQD�GRVWċSQRğFL�L�RJUDQLF]HQLD�Z�GRVWċSLH�

W Internecie dost$pno"# materia%ów z Obywatelskiego Archiwum Podko-
wy Le"nej jest niewielka, cho# pewna ich cz$"# zosta%a umieszczona w anek-
sach do inwentarzy archiwalnych. 
U!ytkownicy mog' korzysta# z materia%ów na miejscu, w siedzibie Towa-
rzystwa w Podkowie Le"nej, po uprzednim kontakcie (konkretne informa-
cje o mo!liwo"ci udost$pnienia tych materia%ów nie s' jednak umieszczone 
na stronie WWW Towarzystwa). 
Dwie teczki w zbiorze Komitetu Obywatelskiego „Solidarno"#” w Podkowie 
Le"nej zosta%y w inwentarzach opisane jako dost$pne warunkowo, ze wzgl$-
du na obecno"# w nich danych osobowych (sygn. 3&– Utworzenie „drugie-
go” Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarno"#’’ w Podkowie Le"nej. Walne ze-
branie. Regulamin. Spisy cz%onków; sygn. 4&– Dzia%alno"# podkowia(skiego 



5R]G]LDâ�,;��2E\ZDWHOVNLH�$UFKLZXP�3RGNRZ\�/HğQHM

443

Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarno!"’’ przed wyborami samorz#dowymi. 
Korespondencja w sprawach miasta). Archiwum nie zaprojektowa$o spe-
cjalnej procedury zwi#zanej z zapewnianiem dost%pu do tych materia$ów. 
W za$o&eniu b%d# one udost%pniane np.'do bada( naukowych, ale nie b%d# 
upubliczniane online po ewentualnym zdigitalizowaniu. 

��'�� /LF]ED�Xī\WNRZQLNyZ�

Korzystanie na miejscu'– 0. 

��(�� 5RG]DMH�Xī\WNRZQLNyZ�

Nie dotyczy. 

��)�� 6SRVyE�UHMHVWURZDQLD�XGRVWċSQLHĕ�

Nie dotyczy. 
 
����3UREOHP\�

Obecnie najpowa&niejszym problemem archiwum s# warunki lokalowe'– 
trudne zarówno dla cz$onków Towarzystwa, jak i dla przechowywania ma-
teria$ów archiwalnych (zbyt niska temperatura i zbyt wysoka wilgotno!"). 
Obecnie Towarzystwo podejmuje dzia$ania w celu przeniesienia siedziby 
(w tym archiwum) do innej lokalizacji. 
W!ród materia$ów nieopracowanych znajduj# si% równie& fotogra)e autor-
stwa ró&nych osób, cz%sto trudnych do ustalenia. Jako jeden z problemów 
informatorzy wskazali kwestie prawne zwi#zane z tymi materia$ami. 
 
����3ODQ\�QD�SU]\V]âRğý

Podstawowym kierunkiem dzia$alno!ci Obywatelskiego Archiwum Podko-
wy Le!nej w najbli&szym czasie ma sta" si% digitalizacja zasobu archiwal-
nego i umieszczenie go online, w celu zwi%kszenia jego popularno!ci, oraz 
upowszechnianie informacji archiwalnej, a tak&e wspó$praca z podkowia(-
skimi szko$ami. 
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W 2018!r. przypada stulecie urodzin ks. Kantorskiego, w zwi"zku z czym 
Towarzystwo prawdopodobnie zorganizuje wystaw# materia$ów z nim 
zwi"zanych. 

��$�� �3RVWċSRZDQLH�]�PDWHULDâDPL�DUFKLZDOQ\PL�
�Z�SU]\SDGNX�OLNZLGDFML�

Materia$y archiwalne posiadane przez Towarzystwo w przypadku jego li-
kwidacji wchodz" do pa%stwowego zasobu archiwalnego! – w$a&ciwego 
terytorialnie archiwum pa%stwowego (Archiwum Akt Nowych); wynika 
to z zapisów umowy z NDAP, dotycz"cej wykonania zadania publicznego 
(opracowanie zasobu archiwalnego w 2016 i 2017!r.). Statut Towarzystwa 
w rozdziale dotycz"cym likwidacji nie wskazuje spadkobierców zasobu ar-
chiwalnego. 
 
����0LHMVFH�Z�UXFKX�DUFKLZLVW\NL�VSRâHF]QHM�

Towarzystwo wspó$pracowa$o z O&rodkiem KARTA w ramach ruchu ar-
chiwistyki spo$ecznej, uczestnicz"c w organizowanych przez KART' szko-
leniach, korzystaj"c z materia$ów pomocniczych. Cz$onkowie Towarzystwa 
kontaktowali si# tak(e z pracownikami O&rodka w celu konsultacji dotycz"-
cych sk$adania wniosku o do)nansowanie NDAP. Obywatelskie Archiwum 
Podkowy Le&nej od kwietnia 2016!r. posiada równie( nadany w ramach Sie-
ci Archiwów Spo$ecznych numer archiwum (PL/1007). 
 
����2FHQD�]QDF]HQLD�SURMHNWX�
��$�� :DUWRğý�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Zgromadzone przez Obywatelskie Archiwum Podkowy Le&nej archiwalia 
s" nieocenione je&li chodzi o histori# miejscowo&ci!– zw$aszcza Archiwum 
Towarzystwa Przyjació$ Miasta-Ogrodu Podkowa Le&na do 1939! r., które 
dokumentuje pierwsze lata po powstaniu miasta, kiedy nie funkcjonowa$y 
jeszcze w$adze samorz"dowe i to Towarzystwo de facto pe$ni$o ich funk-
cj#. W zwi"zku z tym materia$y te mog" mie* równie( znaczenie global-
ne, np.! dla historii realizacji dziewi#tnasto- i dwudziestowiecznej idei 



5R]G]LDâ�,;��2E\ZDWHOVNLH�$UFKLZXP�3RGNRZ\�/HğQHM

445

miasta-ogrodu. Du!" warto#$ regionaln" maj" równie! dokumenty doty-
cz"ce budowy ko#cio%a #w. Krzysztofa w Podkowie Le#nej. Istotne dla lokal-
nej oraz ponadlokalnej historii s" tak!e materia%y na temat dzia%a& opozycji 
antykomunistycznej w Podkowie Le#nej, która w latach 80. by%a swego ro-
dzaju opozycyjnym centrum.

��%�� :Sâ\Z�QD�ORNDOQĆ�VSRâHF]QRğý

Charakter zasobu archiwalnego ma du!y potencja% wp%ywania na lokaln" 
spo%eczno#$ i jej animowania. Obecnie, ze wzgl'du na wk%ad pracy cz%on-
ków Towarzystwa w ci"gu ostatnich lat w opracowanie materia%ów, zamiast 
w ich udost'pnianie czy promowanie, nie s" one szeroko wykorzystywane 
przez mieszka&ców Podkowy Le#nej. Wyj"tkiem s" ciesz"ce si' du!ym zain-
teresowaniem wystawy archiwalne, organizowane przez Towarzystwo, oraz 
uczestnictwo archiwum w ciesz"cym si' ogromn" popularno#ci" (lokalnie 
i ponadlokalnie) Festiwalu Otwarte Ogrody. Ewentualne wi'ksze zaanga-
!owanie m%odzie!y szkolnej mo!e równie! bardzo pozytywnie wp%yn"$ na 
dzia%ania i recepcj' archiwum w lokalnej spo%eczno#ci.

��&�� 0RīOLZ\�ZSâ\Z�QD�ZL]HUXQHN�DUFKLZyZ�Z�VSRâHF]HĕVWZLH�

Ze wzgl'du na specy(k' zasobu archiwalnego gromadzonego przez niewiel-
k" organizacj' pozarz"dow", Obywatelskie Archiwum Podkowy Le#nej nie 
b'dzie raczej kojarzone przez u!ytkowników (których zreszt" obecnie jest 
jeszcze niewielu) z innymi archiwami historycznymi, takimi jak np.)archiwa 
pa&stwowe, lecz raczej z muzeami, publicznymi bibliotekami czy zbiorami 
innych organizacji spo%ecznych lub osób prywatnych.

��'�� 6WDELOQRğý�SURMHNWX�

Obywatelskie Archiwum Podkowy Le#nej odznacza si' du!" stabilno#ci". 
Jest wydzielon" cz'#ci" Towarzystwa, a wi'c formalnie uznano jego odr'b-
no#$ i istotno#$; dzia%a w ramach stabilnej organizacji pozarz"dowej, z du!" 
liczb" cz%onków i d%ugimi tradycjami (nawet, je#li odwo%ujemy si' tylko 
do okresu powojennego, czyli reaktywacji w ko&cu lat 80.). Towarzystwo 
wspó%pracuje z lokalnymi w%adzami na tyle skutecznie, !e posiada udo-
st'pnion" przez samorz"d w%asn" siedzib' i w razie k%opotów z pewno#ci" 
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b!dzie mog"o liczy# na wsparcie ze strony w"adz lokalnych. Ponadto w wy-
niku opracowywania du$ej cz!%ci zasobu archiwalnego w ramach zadania 
publicznego, zgodnie z brzmieniem regulaminu konkursu „Wspieranie 
dzia"a& archiwalnych” NDAP, w przypadku likwidacji Towarzystwa mate-
ria"y archiwalne opracowane w ramach tych projektów przechodz' do pa&-
stwowego zasobu archiwalnego. 

��(�� ,QQH�

Brak.  

=DâĆF]QLNL

6SLV�]DâĆF]QLNyZ

1.  Folder zach!caj'cy do zamieszkania w Podkowie Le%nej, ok.( 1926; 
OAPL, Archiwum dzia"alno%ci Towarzystwa Przyjació" Miasta-Ogrodu 
Podkowa Le%na do 1939(r., sygn. 24.

2.  Plan Podkowy Le%nej w skali 1:5000, wykonany przez in$. K.( Ste)o, 
1932; OAPL, Archiwum dzia"alno%ci Towarzystwa Przyjació" Miasta-
-Ogrodu Podkowa Le%na do 1939(r., sygn. 25.

3.  Znaczki przypinane z lat 80. XX(w.; OAPL, Zbiór Podkowa niezale$na, 
sygn. 61.

4.  Lista kandydatów na radnych z 15 okr!gów w wyborach samorz'do-
wych, 1989; OAPL, Komitet Obywatelski „Solidarno%#” w Podkowie 
Le%nej, sygn. 5, s.(65; Inwentarz zespo!u (zbioru) akt Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarno"#” w Podkowie Le"nej 1989$1990, oprac. M.(Konopka-
-Wichrowska, Podkowa Le%na, 2016, http://www.podkowalesna-tppl.pl/
obywatelskie_archiwum/komitet.pdf [dost!p: 02.02.2018], s.(22 (aneks). 

5.  Klisza szklana (po prawej) i b"ona fotogra*czna (w %rodku) zawieraj'ce 
projekty znaczków wydanych z okazji uroczysto%ci po%wi!cenia pojaz-
dów mechanicznych (Autosacrum) w Podkowie Le%nej; OAPL, Zbiór 
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akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów para!i i ko"cio#a "w. Krzysztofa 
w Podkowie Le"nej, sygn. 22. 

6.  Plakat wystawy O wolno!" i Solidarno!"# – Podkowa Le!na 1976$1991, 
2009, http://www.podkowalesna-tppl.pl/kronika/2009/zaproszenie-2009.
jpg [dost$p: 10.02.2018].

7.  Ogród archiwalny Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le"nej w trakcie 
Festiwalu Otwarte Ogrody, 6%8.06.2014, fot. A.&Wyszy'ska, http://www.
ckiopodkowa.pl/festiwal-otwarte-ogrody-2014 [dost$p 10.02.2018].

8.  Jedna z plansz wystawy plenerowej zorganizowanej przez Towarzystwo 
Przyjació# Miasta-Ogrodu Podkowa Le"na, 2015, http://www.podkowa-
lesna-tppl.pl/wybor.php?nr=05&co=00 [dost$p: 10.02.2018].

9.  Ogród archiwalny Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le"nej w trak-
cie Festiwalu Otwarte Ogrody, 13.06.2015, fot. T.&Podka'ski, http://www.
podkowalesna-tppl.pl/wybor.php?nr=02&co=05 [dost$p 10.02.2018].

10.  Fragment folderu Podkowa Niezale%na#– ksi&dz Leon i jego czasy przy-
gotowanego przez Zespó# Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le"nej 
A.& Foss i O. Koszutskiego, oprac. graf. M.& Englisz, 2014, http://www.
podkowalesna-tppl.pl/kronika/2014/2014-podkowa_niezalezna.pdf 
[dost$p: 10.02.2018].

11.  Szafa oraz szu(ady s#u)*ce przechowywaniu opracowanej cz$"ci za-
sobu Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le"nej, fot. M.& Wi"niew-
ska-Drewniak, fotogra!a wykonana w trakcie badania terenowego, 
27.01.2018&r.

12.  Teczka wielkoformatowa zawieraj*ca plakaty z ró)nych jednostek ar-
chiwalnych&– widoczny opis plakatu z teczki pt. Czytelnia Jana Paw#a 
II&– imprezy w latach 1984%1986 i 1988. Programy, zaproszenia, plaka-
ty, sygn. 52, ze zbioru Podkowa niezale)na (na obwolucie opisana jako 
sygn. 45). 

13.  Opis na poziomie jednostki w inwentarzu archiwalnym; Inwentarz zbio-
ru akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów para'i i ko!cio(a !w. Krzysz-
tofa w Podkowie Le!nej 1930$2005, oprac. M.&Konopka-Wichrowska, 
B.&Wróblewski, Podkowa Le"na, 2017, http://www.podkowalesna-tppl.
pl/obywatelskie_archiwum/para!a.pdf [dost$p: 02.02.2018], sygn. 13, 
s.&12.
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14.  Opis fotogra!i ze zbioru Portrety podkowian, sygn. 2/29 i 2/30, Inwen-
tarz: Portrety podkowian 2003!2009 [2010], oprac. K." Goli#ska-En-
gelmayer, A."$ukowska-Maziarska, Podkowa Le%na 2017, http://www.
podkowalesna-tppl.pl/obywatelskie_archiwum/portrety.pdf [dost&p: 
02.02.2018].

15.  Opis dokumentu wraz z jego t'em historycznym za'(czony do cyfrowej 
kopii udost&pnionej w aneksie do inwentarza; Inwentarz zespo"u (zbio-
ru) akt Archiwum dzia"alno#ci Towarzystwa Przyjació" Miasta-Ogrodu 
Podkowa Le#na do 1939$r. z lat [1926!1929] 1930!1939 [1942], oprac. 
B."Wróblewski, Podkowa Le%na 2016, http://www.podkowalesna-tppl.
pl/obywatelskie_archiwum/do1939.pdf [dost&p: 02.02.2018], s." 28 
(aneks).

16.  Bibliogra!a.

=DâĆF]QLN�QU��

)ROGHU�]DFKċFDMĆF\�GR�]DPLHV]NDQLD�Z�3RGNRZLH�/HğQHM��RN������



=DâĆF]QLNL

449

=DâĆF]QLN�QU��

3ODQ�3RGNRZ\�/HğQHM�Z�VNDOL���������Z\NRQDQ\�SU]H]�LQī��.��6WHINR������

=DâĆF]QLN�QU��

=QDF]NL�SU]\SLQDQH�]�ODW�����;;�Z�



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

450

=DâĆF]QLN�QU��

/LVWD�NDQG\GDWyZ�QD�UDGQ\FK�]����RNUċJyZ�Z�Z\ERUDFK�VDPRU]ĆGRZ\FK������



=DâĆF]QLNL

451

=DâĆF]QLN�QU��

.OLV]D� V]NODQD� �SR�SUDZHM�� L�EâRQD� IRWRJUDÀF]QD� �Z� ğURGNX�� ]DZLHUDMĆFH�SURMHNW\� ]QDF]NyZ�
Z\GDQ\FK�]�RND]ML�XURF]\VWRğFL�SRğZLċFHQLD�SRMD]GyZ�PHFKDQLF]Q\FK��$XWRVDFUXP��Z�3RG�
NRZLH�/HğQHM

=DâĆF]QLN�QU��

3ODNDW�Z\VWDZ\�2�ZROQRğý�L�6ROLGDUQRğý�²�3RGNRZD�/HğQD�����î����������



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

452

=DâĆF]QLN�QU��

2JUyG�DUFKLZDOQ\�2E\ZDWHOVNLHJR�$UFKLZXP�3RGNRZ\� /HğQHM�Z� WUDNFLH� )HVWLZDOX�2WZDUWH�
2JURG\���î�����������IRW��$��:\V]\ĕVND

=DâĆF]QLN�QU��

-HGQD� ]� SODQV]�Z\VWDZ\� SOHQHURZHM� ]RUJDQL]RZDQHM� SU]H]� 7RZDU]\VWZR� 3U]\MDFLyâ�0LDVWD�
�2JURGX�3RGNRZD�/HğQD������



=DâĆF]QLNL

453

=DâĆF]QLN�QU��

2JUyG�DUFKLZDOQ\�2E\ZDWHOVNLHJR�$UFKLZXP�3RGNRZ\� /HğQHM�Z� WUDNFLH� )HVWLZDOX�2WZDUWH�
2JURG\��������������IRW��7��3RGNDĕVNL



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

454

=DâĆF]QLN�QU���

�
)UDJPHQW�IROGHUX�3RGNRZD�1LH]DOHīQD�²�NVLĆG]�/HRQ�L�MHJR�F]DV\������



=DâĆF]QLNL

455

=DâĆF]QLN�QU���

6]DID�RUD]�V]XÁDG\�VâXīĆFH�SU]HFKRZ\ZDQLX�RSUDFRZDQHM�F]ċğFL�]DVREX�2E\ZDWHOVNLHJR�$U�
FKLZXP�3RGNRZ\�/HğQHM��������������IRW��0��:LğQLHZVND�'UHZQLDN

=DâĆF]QLN�QU���

7HF]ND�ZLHONRIRUPDWRZD�]DZLHUDMĆFD�SODNDW\�]� UyīQ\FK� MHGQRVWHN�DUFKLZDOQ\FK�²�ZLGRF]Q\�
RSLV�SODNDWX�]�WHF]NL�SW��&]\WHOQLD�-DQD�3DZâD�,,�²�LPSUH]\�Z�ODWDFK�����î�����L�������3UR�
JUDP\��]DSURV]HQLD��SODNDW\��V\JQ������]H�]ELRUX�3RGNRZD�QLH]DOHīQD��QD�REZROXFLH�RSLVDQD�
MDNR�V\JQ�����



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

456

=DâĆF]QLN�QU���

�

2SLV�QD�SR]LRPLH�MHGQRVWNL�Z�LQZHQWDU]X�DUFKLZDOQ\P��,QZHQWDU]�]ELRUX�DNW�NV��/HRQD�.DQ-
WRUVNLHJR�GR�G]LHMyZ�SDUDÀL� L� NRğFLRâD� ğZ��.U]\V]WRID�Z�3RGNRZLH�/HğQHM�����î������RSUDF��
0��.RQRSND�:LFKURZVND��%��:UyEOHZVNL��3RGNRZD�/HğQD�����

=DâĆF]QLN�QU����

�

2SLV�IRWRJUDÀL�]H�]ELRUX�3RUWUHW\�SRGNRZLDQ��V\JQ�������L�������Inwentarz: Portrety podkowian 
����î�����>����@��RSUDF��.��*ROLĕVND�(QJHOPD\HU��$��ĪXNRZVND�0D]LDUVND��3RGNRZD�/HğQD�
����



=DâĆF]QLNL

457

=DâĆF]QLN�QU���

�
2SLV�GRNXPHQWX�ZUD]�]�MHJR�WâHP�KLVWRU\F]Q\P��]DâĆF]RQ\�GR�F\IURZHM�NRSLL�XGRVWċSQLRQHM�
Z�DQHNVLH�GR�LQZHQWDU]D��,QZHQWDU]�]HVSRâX��]ELRUX��DNW�$UFKLZXP�G]LDâDOQRğFL�7RZDU]\VWZD�
3U]\MDFLyâ�0LDVWD�2JURGX� 3RGNRZD� /HğQD� GR� ����� U�� ]� ODW� >����î����@� ����î����� >����@� 
RSUDF��%��:UyEOHZVNL��3RGNRZD�/HğQD������

=DâĆF]QLN�QU����²�%LEOLRJUDÀD

:\ZLDG\

Wojnarowski J., Wywiad nt. Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le!nej, rozmawia!a 
M." Wi#niewska-Drewniak, Podkowa Le#na, 27.01.2018, Archiwum pry-
watne MWD.

Wróblewski B., Wywiad nt. Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le!nej, rozmawia!a 
M." Wi#niewska-Drewniak, Podkowa Le#na, 27.01.2018, Archiwum pry-
watne MWD.

3RPRFH�DUFKLZDOQH

Inwentarz zbioru akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów para"i i ko!cio#a !w. Krzysz-
tofa w Podkowie Le!nej 1930$2005, oprac. M." Konopka-Wichrowska, 
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B.! Wróblewski, Podkowa Le"na 2017, http://www.podkowalesna-tppl.pl/
obywatelskie_archiwum/para#a.pdf [dost$p: 02.02.2018].

Inwentarz zespo!u (zbioru) akt Archiwum dzia!alno"ci Towarzystwa Przyjació! Mia-
sta-Ogrodu Podkowa Le"na do 1939#r. z lat [1926$1929] 1930$1939 [1942], 
oprac. B.! Wróblewski, Podkowa Le"na 2016, http://www.podkowalesna-
-tppl.pl/obywatelskie_archiwum/do1939.pdf [dost$p: 02.02.2018].

Inwentarz zespo!u (zbioru) akt Komitetu Obywatelskiego „Solidarno"%” w Podkowie 
Le"nej 1989$1990, oprac. M.!Konopka-Wichrowska, Podkowa Le"na 2016, 
http://www.podkowalesna-tppl.pl/obywatelskie_archiwum/komitet.pdf 
[dost$p: 02.02.2018].

Inwentarz zespo!u (zbioru) akt Podkowa niezale&na [1976$1977] 1979$1989 
[1990$1999, 2005], oprac. K.!Goli%ska-Engelmayer, A.!&ukowska-Maziar-
ska, Podkowa Le"na 2017, http://www.podkowalesna-tppl.pl/obywatelskie_
archiwum/niezalezna.pdf [dost$p: 02.02.2018].

Inwentarz: Portrety podkowian 2003$2009 [2010], oprac. K.!Goli%ska-Engelmayer, 
A.!&ukowska-Maziarska, Podkowa Le"na 2017, http://www.podkowalesna-
-tppl.pl/obywatelskie_archiwum/portrety.pdf [dost$p: 02.02.2018].

0DWHULDâ\�DUFKLZDOQH

OAPL, Archiwum dzia'alno"ci Towarzystwa Przyjació' Miasta-Ogrodu Podkowa 
Le"na do 1939!r., Foldery reklamuj(ce Podkow$ Le"n(, sygn. 24.

OAPL, Archiwum dzia'alno"ci Towarzystwa Przyjació' Miasta-Ogrodu Podkowa 
Le"na do 1939!r., Plan Podkowy Le"nej, sygn. 25.

OAPL, Zbiór Podkowa niezale)na, Znaczki przypinane, sygn. 61.
OAPL, Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów para#i i ko"cio'a "w. Krzysz-

tofa w Podkowie Le"nej, Autosacrum!– uroczysto"ci po"wi$cenia pojazdów 
mechanicznych w ko"ciele "w. Krzysztofa w Podkowie Le"nej. Projekty 
znaczków okoliczno"ciowych, klisze, znaczki, sygn. 22.

6WDWXW\

Statut Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa Le"na, http://www.podko-
walesna-tppl.pl/wybor.php?nr=00&co=02 [dost$p: 02.02.2018].
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6SUDZR]GDQLD

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa Le"na 
w 2008# r., oprac. A.! Dobrzy"ska-Foss, http://www.podkowalesna-tppl.pl/
wybor.php?nr=00&co=14 [dost#p: 02.02.2018].

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa Le"na 
w 2009#r., oprac. A.!Dobrzy"ska-Foss, Podkowa Le$na 2010, http://www.
podkowalesna-tppl.pl/wybor.php?nr=00&co=13 [dost#p: 02.02.2018].

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa Le"na 
w 2010# r., oprac. A.! Dobrzy"ska-Foss, http://www.podkowalesna-tppl.pl/
wybor.php?nr=00&co=12 [dost#p: 02.02.2018].

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa Le"na 
w 2011# r., oprac. A.! Dobrzy"ska-Foss, http://www.podkowalesna-tppl.pl/
wybor.php?nr=00&co=11 [dost#p: 02.02.2018].

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa  
Le"na w latach 2012$2013, http://www.podkowalesna-tppl.pl/wybor.php? 
nr=00&co=10 [dost#p: 02.02.2018].

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa Le"na 
w 2015#r., Dokument otrzymany dzi#ki uprzejmo$ci J.!Wojnarowskiego, Ar-
chiwum prywatne MWD.

ĨUyGâD�LQWHUQHWRZH

Festiwal Otwarte Ogrody 2014, Podkowa Le"na, 6$8 czerwca. Program, http://do-
cplayer.pl/5317675-Festiwal-otwarte-ogrody-2014-podkowa-lesna-6-8-
czerwca.html [dost#p: 02.02.2018].

Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Le"nej, 12$14 czerwca 2015#r. Program, http://
docplayer.pl/4925380-Festiwal-otwarte-ogrody-w-podkowie-lesnej-12-14-
czerwca-2015-r.html [dost#p: 02.02.2018].

Festiwal Otwarte Ogrody, Podkowa Le"na, 10$12 czerwca 2016#r. Program, http://
docplayer.pl/18411417-10-12-czerwca-2016-r.html [dost#p: 02.02.2018].

Podkowa niezale%na: ksi&dz Leon i jego czasy [folder], oprac. A.!Foss, O. Koszutski, 
oprac. graf. M.!Englisz, [2014], http://www.podkowalesna-tppl.pl/kronika
/2014/2014-podkowa_niezalezna.pdf [dost#p: 02.02.2018].
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Wyniki konkursu „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2017” [BIP NDAP], 2017, http://
bip.ap.gov.pl/dokument.php?iddok=5017&idmp=1797&r=o [dost!p: 
06.02.2018].

Wyniki konkursu ofert na realizacj# zadania publicznego „Wspieranie dzia!a" archi-
walnych 2016” [BIP NDAP], 2016, http://bip.ap.gov.pl/dokument.php?id-
dok=4387&idmp=1696&r=o [dost!p: 06.02.2018].

0DWHULDâ\�QLHSXEOLNRZDQH

[Wniosek Towarzystwa Mi!o$ników Miasta-Ogrodu Podkowa Le$na realizacji za-
dania publicznego „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 2017”. „Opracowanie 
i udost#pnienie materia!ów archiwalnych Towarzystwa Przyjació! Miasta-
-Ogrodu Podkowa Le$na, cz#$% 2”], dokument otrzymany od Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Pa"stwowych w ramach dost!pu do informacji pu-
blicznej, 2017, Archiwum prywatne MWD.

Oferta organizacji pozarz&dowej [Towarzystwa Mi!o$ników Miasta-Ogrodu Podko-
wa Le$na] realizacji zadania publicznego „Wspieranie dzia!a" archiwalnych 
2016”. „Opracowanie, zabezpieczenie i udost#pnienie materia!ów archiwal-
nych Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le$nej”, dokument otrzymany od 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa"stwowych w ramach dost!pu do in-
formacji publicznej, 2016, Archiwum prywatne MWD.

2SUDFRZDQLD

Wi#niewska-Drewniak M., Obywatelskie Archiwum Podkowy Le$nej'– raport z bada-
nia terenowego, 2018, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/5102 [do-
st!p: 28.02.2018].
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Archiwum Fundacji Archeologia Fotogra!i
Warszawa

�%�� 6NUyFRQ\�RSLV�SURMHNWX�

Fundacja Archeologia Fotogra!i powsta"a w Warszawie w 2008#r. Obecnie 
przechowuje archiwa fotogra!czne dwunastu wybitnych polskich fotogra-
fów dzia"aj$cych w XX#w., m.in.#Zo!i Chom%towskiej, Wojciecha Zamecz-
nika, Mariusza Hermanowicza, Antoniego Zdebiaka, Andrzeja Georgiewa. 
Na#w"asno&' Fundacja posiada wy"$cznie archiwum Chom%towskiej#– po-
zosta"e zbiory maj$ charakter depozytu. Fundacja podejmuje liczne dzia"a-
nia wokó" archiwów fotogra!cznych#– wystawy, warsztaty, konferencje, spo-
tkania. Wykazuje równie( du($ aktywno&' wydawnicz$, publikuj$c liczne 
katalogi wystaw i albumy. 

�&�� ,QIRUPDWRU

Karolina Pucha"a-Rojek#– obecna prezeska Fundacji i jej wspó"za"o(yciel-
ka, zajmuje si% przede wszystkim zarz$dzaniem organizacj$ i w niewielkim 
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stopniu prac! merytoryczn! nad wystawami i archiwum, nadzoruje kontakt 
ze spadkobiercami 
Marta Przyby"o-Ibadullajev#– obecna wiceprezeska Fundacji, dzia"a w niej 
prawie od pocz!tku jej istnienia, pocz!tkowo zajmuj!c si$ promocj!, obec-
nie g"ównie realizacj! projektów, opracowaniem gra%cznym, tworzeniem 
wystaw i publikacji oraz prac! z archiwum 

�'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�LQIRUPDFML�

Data i miejsce wywiadu  12.02.2018#r. (wywiad z K.#Pucha"!-
-Rojek i M.#Przyby"o-Ibadullajev).

  13.02.2018#r. (wywiad z M.#Przyby-
"o-Ibadullajev)

  siedziba Fundacji przy ul. Ch"odnej  
w Warszawie.

Data i miejsce obserwacji 13.02.2018#r. 
  siedziba Fundacji przy ul. Ch"odnej  

w Warszawie.
Data i miejsce zapoznania si$  12&13.02.2018#r. oraz w lutym 
z dokumentami zastanymi  2018#r.#– 'ród"a internetowe oraz 

dokumenty uzyskane w ramach 
dost$pu do informacji publicznej.

�(�� 8ZDJL�

Raport uzyska" ogóln! akceptacj$ informatorek w marcu 2018#r. 
Raport zosta" opublikowany w Repozytorium UMK 21.03.2018#r.1

W czasie wizyty Fundacja by"a po niedawnej przeprowadzce, w obecnym 
miejscu rezyduj!c dopiero od oko"o miesi!ca, dlatego niektóre zastosowane 
rozwi!zania mia"y jeszcze charakter przej(ciowych i cz$(ciowo tylko dopra-
cowanych. 

1 M. Wi(niewska-Drewniak, Archiwum Fundacji Archeologia Fotogra!i" – raport 
z badania terenowego, 2018, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/5128 [dost$p: 
11.07.2019].
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W trakcie wizyty otrzyma!am od M."Przyby!o-Ibadullajev przyk!adowe wy-
dawnictwa Fundacji, zwi#zane z prowadzonymi projektami oraz dzia!alno-
$ci# Fundacji. 

���3URÀO�SURMHNWX

�$�� 1D]ZD�MHGQRVWNL�SURZDG]ĆFHM�DUFKLZXP

Fundacja Archeologia Fotogra%i. 

�%�� 7HPDW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Materia!y gromadzone przez Fundacj& (w wi&kszo$ci w ramach depozytu) 
to spu$cizny fotogra%czne po zawodowych fotografach: Zo%i Chom&tow-
skiej, Zbigniewie D!ubaku, Januszu B#kowskim, Jerzym Lewczy'skim, Ma-
rii Chrz#szczowej, Wojciechu Zameczniku, Tadeuszu Sumi'skim, Mariuszu 
Hermanowiczu, Janie Jastrz&bskim, Antonim Zdebiaku, Andrzeju Georgie-
wie oraz Marku Piaseckim. S# to zarówno zdj&cia prywatne, jak i profesjo-
nalne" – z kr&gu reporta(u, jak i sztuki. Cho) fotogra%e s# dominuj#cym 
typem dokumentów przechowywanych przez Fundacj&, posiada ona tak(e 
materia!y pisane, %lmy, druki oraz materia!y gra%czne. 

�&�� /RNDOL]DFMD�L�WHUHQ�G]LDâDQLD

Warszawa
Spu$cizny fotogra%czne przechowywane przez Fundacj& w du(ej mierze po-
chodz# od fotografów zwi#zanych w jaki$ sposób lub na jakim$ etapie (ycia 
z Warszaw#. Stolica jest wi&c jednym z cz&sto pojawiaj#cych si& tematów ich 
fotogra%i, cho) nie jest ona tematem dominuj#cym. Fundacja dzia!a przede 
wszystkim lokalnie, na terenie miasta, wspó!pracuj#c z ró(nego typu insty-
tucjami i organizacjami, przygotowuj#c wystawy i warsztaty, wspó!uczest-
nicz#c w wydarzeniach kulturalnych; zdarzaj# si& jednak dzia!ania Fundacji 
wychodz#ce poza Warszaw&, a nawet za granic&. 
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�'�� 'DWD�SRZVWDQLD

Sierpie! 2008"r.

���3RF]ĆWNL
Idea powo#ania Fundacji zrodzi#a si$ w warszawskiej Zach$cie w 2007" r. 
jako efekt wspó#pracy osób zaanga%owanych w tworzenie wystawy Doku-
mentalistki, która dotyczy#a fotografek specjalizuj&cych si$ w zdj$ciach do-
kumentalno-reporta%owych. Cztery osoby zawodowo zajmuj&ce si$ histori& 
fotogra'i (pierwsza prezeska Fundacji Karolina Lewandowska wraz z m$-
%em Rafa#em Lewandowskim, obecna prezeska Karolina Pucha#a-Rojek 
oraz Anna Du!czyk-Szulc) podzieli#y mi$dzy siebie role fundatorów oraz 
cz#onków zarz&du. 
O powodach podj$cia decyzji o powo#aniu do %ycia Fundacji mówi#a K."Pu-
cha#a-Rojek:

[W trakcie pracy nad wystaw& Dokumentalistki] do!" jasno zobaczyli!my, 
jak du#o jest takich archiwów, które s$ po prostu niedost%pne dla szerokiej 
publiczno!ci, s$ przechowywane w z&ych warunkach, gdzie! tam w domach, 
w szafach, tapczanach… To' oczywi!cie by&o jasne, #e s$ takie archiwa, to 
s$ takie informacje, które badacze zawsze maj$, wiadomo, #e gdzie! jakie! 
ciekawe archiwum jest u rodziny przechowywane. Ale to si% zbieg&o w cza-
sie z mocn$ promocj$ kwestii digitalizacji i udost%pniania archiwów. I'wte-
dy sobie u!wiadomili!my, #e mo#na wykorzysta" to wsparcie ze strony pa(-
stwa, je#eli chodzi o digitalizacj%, #eby te archiwa udost%pnia", opracowywa" 
i chroni" ich materialn$ tkank%'– nie tylko sam obraz2.

W jednym z wywiadów K."Lewandowska tak opisywa#a powstanie pomys#u 
na prowadzenie fotogra'cznego archiwum:

2 K. Pucha#a-Rojek, M."Przyby#o-Ibadullajev, Wywiad nt. archiwum Fundacji Ar-
cheologia Fotogra)i, rozmawia#a M." Wi(niewska-Drewniak, Warszawa, 12.02.2018, 
Archiwum prywatne MWD.
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U !róde" za"o#enia Fundacji s$ d"ugie rozmowy z Jerzym Lewczy%skim 
o konieczno&ci jakiego& zorganizowanego dzia"ania, które prowadzi"oby do 
zachowania rozproszonych fotogra'i wa#nych dla polskiej historii i historii 
sztuki oraz zbiera"o pami() o nich. Pomys" na fundacj( wzi$" si( wi(c z re-
alnej potrzeby czy wr(cz konieczno&ci stworzenia mechanizmu pozwalaj$-
cego na wydobycie na &wiat"o dzienne zawarto&ci archiwów po czo"owych 
polskich fotogra*ach i fotografach dzia"aj$cych jako arty&ci. O ile spu&cizny 
wielu fotoreporterów s$ wykupywane przez agencje fotogra'czne, to spu&ci-
zny po artystach-fotografach zwykle pozostaj$ u spadkobierców3.

Nazwa Fundacji inspirowana jest poj!ciem u"ywanym przez wspomniane-
go powy"ej Jerzego Lewczy#skiego:

Archeologi$ fotogra'i nazywam dzia"anie, którego celem jest odkrywanie, 
badanie i komentowanie zdarze%, faktów, sytuacji dziej$cych si( dawniej,  
w tzw.+przesz"o&ci fotogra'cznej4.

���&HOH�LVWQLHQLD
Zgodnie z brzmieniem statutu cele Fundacji Archeologia Fotogra$i s% na-
st!puj%ce:

1)  dzia&alno'( na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki, 
a tak"e o'wiaty i nauki, 

2)  wspieranie dziedzictwa kulturalnego przez archiwizacje, zabezpiecze-
nie, zachowywanie, udost!pnianie do celów naukowych i artystycznych 
oraz promowanie w kraju i za granic% unikalnych zbiorów fotogra$i, 
znajduj%cych si! w archiwach prywatnych b%d) stanowi%cych w&asno'( 
Fundacji, 

3)  wspieranie wszelkiej twórczo'ci fotogra$cznej5.

3 Fundacja w „Obiegu” [fragment rozmowy K.+ Lewandowskiej z A.+ Mazurem], 
http://faf.org.pl/pl/node/48 [dost!p: 28.02.2018]. 

4 O nas [cytat z J.+Lewczy%skiego], http://faf.org.pl/pl/onas [dost!p: 28.02.2018].
5 Statut Fundacji Archeologia Fotogra'i (tekst jednolity z dnia 28 lutego 2014+r.), do-

kument otrzymany dzi!ki uprzejmo'ci M.*Przyby&o-Ibadullajev, Archiwum prywatne 
MWD § 8.
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Statut Fundacji wymienia równie! szczegó"owo sposoby realizacji tych!e 
celów:

1)  za"o!enie archiwum z siedzib# w"asn#, pe"ni#c# funkcje archiwum, ga-
lerii i miejsca dzia"alno$ci edukacyjnej, 

2)  katalogowanie, digitalizowanie, opracowywanie i publiczne udost%p-
nianie fotogra&i, dokumentów i &lmów w oparciu o najwy!sze standar-
dy w tej dziedzinie, zbiorów w"asnych, zbiorów b%d#cych w depozycie 
Fundacji oraz archiwów prywatnych, 

3)  gromadzenie dokumentów, fotogra&i, negatywów i wszelkich materia-
"ów zwi#zanych z histori# fotogra&i, 

4)  stworzenie bazy danych dost%pnej online, 
5)  konserwowanie obiektów, 
6)  rozwijanie konserwacji prewencyjnej, 
7)  obj%cie opiek# zbiorów prywatnych, 
8)  inicjowanie bada' naukowych w celu budowania wiedzy i pami%ci do-

tycz#cej fotogra&i zawodowej, artystycznej, naukowej i amatorskiej, 
9)  prowadzenie biblioteki specjalistycznej, 

10)  organizowanie wystaw w Polsce i za granic#, 
11)  prowadzenie dzia"alno$ci edukacyjnej( – organizowanie konferencji, 

seminariów, szkole', warsztatów praktycznych i naukowych, a tak!e 
wspierania indywidualnych projektów badawczych w tej dziedzinie, 

12)  organizowanie wyjazdów badawczych w dziedzinie historii i teorii fo-
togra&i, 

13)  podejmowanie wspó"pracy w dziedzinie archiwizacji, konserwacji i ba-
da' nad fotogra&# z innymi tego rodzaju placówkami, z w"adzami pa'-
stwowymi, samorz#dowymi i instytucjami kultury w Polsce i zagranic#, 

14)  prowadzenie dzia"alno$ci wydawniczej i rozpowszechnianie wydaw-
nictw,

15)  promowanie wiedzy i nowoczesnych metodologii bada' nad histori# 
fotogra&i przez t"umaczenie na j%zyk polski tekstów obcoj%zycznych, 

16)  promowanie w"asnych bada' przez udost%pnianie we wszelkich for-
mach opracowanych materia"ów, 

17)  prowadzenie dzia"a' na rzecz utworzenia muzeum i centrum badaw-
czego nad histori# i krytyk# fotogra&i, 

18)  promocja i wspieranie nauczania uniwersyteckiego historii sztuki oraz 
popularyzacji wiedzy o sztuce, 
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19)  publikacj! pomocy dydaktycznych […] w dziedzinie bada" nad sztu-
k#, 

20)  dystrybucja powy$ej wymienionych publikacji, 
21)  wspieranie bada" naukowych, 
22)  wspó%praca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarz#dowy-

mi dzia%aj#cymi w zakresie obj!tym celami Fundacji oraz wspó%praca 
z muzeami, galeriami i szko%ami artystycznymi6.

���6LHG]LED
Od stycznia 2018&r. siedziba Fundacji Archeologia Fotogra'i znajduje si! 
w Warszawie, przy ul. Ch%odnej 20. Fundacja dzieli lokal z mi!dzynarodo-
wym kolektywem fotografów Sputnik Photos. 
Podczas mojej wizyty Fundacja dopiero zadomawia%a si! w nowej siedzi-
bie (otwarcie nast#pi%o 18.01.2018&r., dzia%alno() w nowym miejscu zainau-
gurowano wystaw# fotogra'i z archiwum Marka Piaseckiego). W zwi#zku 
z tym cz!() opisanych rozwi#za" stosowanych przez Fundacj!, jak aran$a-
cja przestrzeni do pracy czy przechowywania materia%ów archiwalnych, ma 
charakter czasowy i próbny. 
Na siedzib! Fundacji sk%adaj# si! m.in.&ulokowane na parterze: przestrze" 
wystawowa (galeria), pokój do codziennej pracy (biurka, podr!czna bi-
blioteka, bie$#ca dokumentacja, komputery) oraz pracownia digitalizacji. 
Na&pi!trze znajduje si! wydzielone pomieszczenie przeznaczone na archi-
wum.

���&KDUDNWHU\VW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
Przechowywane przez Fundacj! materia%y pochodz# od 12 artystów, two-
rz#c 12 odr!bnych archiwów/spu(cizn fotogra'cznych w ró$nym stadium 
opracowania. Jedynie archiwum Zo'i Chom!towskiej jest w%asno(ci# Fun-
dacji. Pozosta%e zbiory przechowywane s# jako depozyty spadkobierców po 
artystach. Fundacja ma prawo pracowa) z tymi materia%ami, wystawia) je 
i publikowa), a gdy musi te dokumenty odda) spadkobiercom, zachowuje 

6 Tam$e, § 9.
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prawa do posiadania, wykorzystywania i udost!pniania ich kopii cyfrowych. 
Spadkobiercy mog" dowolnie dysponowa# swoimi materia$ami, musz" jed-
nak zachowa# stosowany w Fundacji system sygnatur.
Archiwa s" w ró%nym stadium opracowania. 
W&ród przechowywanych przez Fundacj! materia$ów s" fotogra'e (negaty-
wy, pozytywy, diapozytywy, fotogra'e cyfrowe), 'lmy, prace gra'czne, pla-
katy, makiety, druki, r!kopisy i maszynopisy. W przybli%eniu ca$o&# zasobu 
mo%na datowa# na okres od lat 20. do 90. XX(w. 

ARCHIWUM ZOFII(CHOM)TOWSKIEJ
Zo'a Chom!towska, z d. Drucka-Lubecka (1902*1991) to jedna z najwa%-
niejszych polskich fotografek dwudziestolecia mi!dzywojennego. Pierw-
sze wykonywane przez ni" zdj!cia przedstawia$y rodzinne Polesie i jego 
mieszka+ców oraz rodzin! artystki. Po(przeprowadzce do Warszawy foto-
grafowa$a jej architektur!, zw$aszcza wn!trza sto$ecznych pa$aców (patrz: 
za$"cznik nr(1). W latach 30. prowadzi$a studio fotogra'czne, robi$a zdj!cia 
reklamowe, publikowa$a w bran%owych czasopismach. W 1936(r. wygra$a 
konkurs Ministerstwa Komunikacji; w ramach tej wspó$pracy, podczas po-
dró%y po Polsce, wykona$a seri! zdj!# przedstawiaj"cych miejsca atrakcyjne 
turystycznie (przewaga obszarów po$udniowo-wschodnich II(RP; patrz: za-
$"cznik nr(2). U progu II(wojny &wiatowej na zlecenie prezydenta Warszawy 
wykonywa$a fotogra'e dokumentuj"ce to, co w stolicy powinno si! zmieni#. 
Tu% po wojnie wykona$a wiele zdj!# ruin Warszawy i powracaj"cych do niej 
ludzi (patrz: za$"cznik nr(3); cz!&# z nich eksponowana by$a w trakcie wysta-
wy pt. Warszawa oskar!a (Muzeum Narodowe, 1945). W 1947(r. wyemigro-
wa$a do Wielkiej Brytanii, a nast!pnie do Argentyny. Archiwum Chom!-
towskiej przechowywane jest w Fundacji Archeologia Fotogra'i od 2008(r. 
(dzi!ki staraniom Fundacji przywieziono je do Polski z Buenos Aires). Liczy 
blisko 6500 klatek negatywów i 4500 pozytywów (przede wszystkim nie-
wielkich wgl"dówek, dzi!ki którym mo%na obserwowa# styl pracy artystki). 
Cz!&# archiwum to prywatne zdj!cia fotogra,i z podró%y po przedwojen-
nej Europie i Tunezji (najstarsze z drugiej dekady XX(w.). 
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Z ko!ca lat 20. pochodzi "lm autorstwa Zo"i Chom#towskiej, nagrany na 
nietypowej ta$mie Pathé Baby, prezentuj%cy prywatne &ycie artystki7. W ar-
chiwum znajduj% si# równie& tworzone przez Chom#towsk% od lat 30. albu-
my z wycinkami prasowymi. 
Cz#$ci% archiwum by'y tak&e zeszyty, do których Chom#towska wkleja'a 
stykówki przedstawiaj%ce ruiny Warszawy wraz z podpisami; zosta'y one 
przez Fundacj# zeskanowane, a nast#pnie zwrócone spadkobiercom artyst-
ki, mieszkaj%cym w Argentynie, ze wzgl#du na ich du&e przywi%zanie do 
tych materia'ów. 
Fundacja posiada równie& zwi%zany z Chom#towsk% obiekt o charakterze 
muzealnym(– drewniane pude'ko, w którym fotogra)a przechowywa'a ne-
gatywy, podpisane Archivo privado de negativos de Sophie Drucka-Lubecka 
de Chom!towski (z hiszp. Archiwum prywatne negatywów Zo"i Druckiej-
-Lubeckiej z Chom#towskich). 
Fundacja Archeologia Fotogra"i nie dysponuje ca'% spu$cizn% fotogra"czn% 
po Zo"i Chom#towskiej; jej cz#$* znajduje si# w Muzeum Warszawy. 

ARCHIWUM ZBIGNIEWA D+UBAKA
Zbigniew D'ubak (1921,2005) by' fotografem, malarzem i teoretykiem 
sztuki, jedn% z najwa&niejszych postaci polskiej fotogra"i po II(wojnie $wia-
towej. 
Twórczo$* fotogra"czna i malarska Zbigniewa D'ubaka obejmuje lata 
1939,2000. Pocz%tkowo wykonywa' on fotogra"e eksperymentalne, abs-
trakcyjne; w latach 50. zrezygnowa' z tego nurtu na rzecz uwieczniania ob-
razów banalnych, jak miejskie i podmiejskie pejza&e, widoki z okna. Za-
chowuj%c jak najprostsze formy wyrazu, fotografowa' przede wszystkim 
w pomieszczeniach, pocz%tkowo ich wn#trza oraz przedmioty, od lat 60. 
równie& akty. D'ubak w swojej twórczo$ci podejmowa' takie zagadnienia, 
jak zale&no$* mi#dzy znakiem a znacz%cym czy "zjologia widzenia. Bra' 
udzia' w wielu g'o$nych wystawach fotogra"cznych. W latach 1965,1975 

7 Na jego podstawie Fundacja Archeologia Fotogra"i wyprodukowa'a "lm pt. 
Ja kinuj!: Z. Chom#towska, Ja kinuj!, "lm produkcji Fundacji Archeologia Fotogra"i, 
2012, http://ninateka.pl/"lm/ja-kinuje-zo"a-chometowska [dost#p: 28.02.2018].
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by! wyk!adowc" w Pa#stwowej Wy$szej Szkole Sztuk Plastycznych i%Pa#-
stwowej Wy$szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w &odzi. 
W'ród spu'cizny po Zbigniewie D!ubaku znajduj" si( fotogra)e pejza$y 
i wn(trz, liczne przedstawienia gestów i akty (patrz: za!"cznik nr%4), portrety 
i autoportrety, liczne rysunki z okresu przed wojn", po wojnie i w jej trakcie, 
ale tak$e zdj(cia ostatniej fazy budowy stadionu X-lecia w Warszawie (patrz: 
za!"cznik nr%5). Fundacja dysponuje równie$ du$" liczb" rozmaitych doku-
mentów, s" to m.in.: maszynopisy i r(kopisy odczytów, referatów i artyku-
!ów, materia!y zwi"zane z powstawaniem ksi"$ki pt. Wybrane teksty o sztuce 
1948!1977 (1977) i z konferencj" mi(dzynarodow" pn. „Sztuka jako dzia-
!anie w kontek'cie rzeczywisto'ci” (lipiec 1977), notatki przygotowawcze 
do wystaw, wywiady i teksty o arty'cie oraz jego dokumenty dydaktyczne, 
zawodowe i osobiste (w tym liczna korespondencja). 

ARCHIWUM JANUSZA B*KOWSKIEGO

Janusz B"kowski (1922+2005) by! samoukiem%– fotografem, malarzem, gra-
)kiem, rze,biarzem i autorem eksperymentalnych )lmów wideo. W latach 
50. XX%w. rozpocz"! dzia!ania zwi"zane z tworzeniem gra)ki projektowej 
powi"zanej z fotogra)", od ko#ca lat 60. prowadzi! w!asne eksperymenty 
w dziedzinie fotogra)i. W swojej twórczo'ci (nie tylko w zakresie fotogra-
)i) kierowa! si( logiczno-matematyczn" metod" dzia!ania (patrz: za!"cznik 
nr%6). Pozostawi! po sobie równie$ liczne nagrania wideo, rejestruj"ce $y-
cie Nowego Jorku (1988+1989) i Warszawy oraz )lmy eksperymentalne. 
Na%przestrzeni kilku dziesi(cioleci pracy artystycznej B"kowski wielokrot-
nie wystawia! swoje prace w kraju i za granic". 

ARCHIWUM MARII%CHRZ*SZCZOWEJ 

Maria Chrz"szczowa, z d. Pfei-er (1913+1979). Cho. fotografowa!a rów-
nie$ przed wojn" i w jej trakcie, zdj(cia te nie zachowa!y si(; najwcze'niejsze 
istniej"ce fotogra)e Chrz"szczowej zosta!y wykonane tu$ po II%wojnie 'wia-
towej i przedstawiaj" ruiny Warszawy (patrz: za!"cznik nr%7)%– cz('. z nich 
sta!a si( cz('ci" g!o'nej wystawy pt. Warszawa oskar"a (1945, Muzeum Naro-
dowe). W 1945%r. fotogra/a wykona!a równie$ zdj(cia dokumentuj"ce obóz 
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koncentracyjny Auschwitz. Po!wojnie pracowa"a m.in.!w Polskiej Agencji 
Prasowej. W latach 1953#1974 prowadzi"a pracowni$ fotogra%i w Katedrze 
Architektury Polskiej na Politechnice Warszawskiej. W 1954! r. wykona"a 
liczne zdj$cia prototypów butów i torebek (patrz: za"&cznik nr! 8) dla In-
stytutu Wzornictwa Przemys"owego. Artystka pozostawi"a po sobie rów-
nie' m.in.!fotogra%e przedstawiaj&ce 'ycie spo"eczne w Polsce lat 50. i 60., 
tzw.!ziemie odzyskane oraz pejza'e. 

ARCHIWUM WOJCIECHA ZAMECZNIKA 
Wojciech Zamecznik (1923#1967) by" gra%kiem, projektantem i fotogra-
fem, wybitnym przedstawicielem polskiej szko"y plakatu, pionierem metody 
wykorzystania fotogra%i na u'ytek gra%ki (pierwszy raz zrobi" to w 1949!r., 
wcze(niej wykonywa" plakaty malarskie). W tym celu eksperymentowa" 
z fotogra%& m.in.!przez prze(wietlanie, chemiczn& obróbk$, zestawianie ne-
gatywu z pozytywem. Projektowa" tak'e ekspozycje wystawowe i pawilony 
targowe (patrz: za"&cznik nr!9), aran'owa" wn$trza, projektowa" scenogra%e 
teatralne, znaki towarowe, ok"adki ksi&'ek i czasopism. Jednocze(nie foto-
gra%e Zamecznika wystawiane by"y wielokrotnie jako prace autonomiczne, 
nie by"y tylko pó"produktami dla innych form. 
W archiwum Wojciecha Zamecznika znajduj& si$ bardzo ró'norodne ma-
teria"y zwi&zane z wieloma zadaniami, jakich podejmowa" si$ autor. W(ród 
zgromadzonych przez Fundacj$ materia"ów znajduj& si$ m.in.! fotogra%e 
reporta'owe, dokumentalne i eksperymentalne, zdj$cia rodzinne (patrz: 
za"&cznik nr!10) i z podró'y, autoportrety, portrety (negatywy, pozytywy, 
diapozytywy, pozytywy powystawowe!– podklejone na blach$). Artysta po-
zostawi" po sobie równie' ok.!30 %lmów wykonanych w latach 1949#1963. 
S&! to g"ównie %lmy zwi&zane z 'yciem rodzinnym, podró'ami, (rodowi-
skiem plastyków, %lmy eksperymentalne oraz dokumentacje wystaw. Du'a 
cz$() spu(cizny Zamecznika to prace gra%czne, plakaty i a%sze oraz ich pro-
jekty (patrz: za"&cznik nr!11), szkice, makiety, czo"ówki %lmowe. Ró'norod-
no() form i kompletno() archiwum pozwala na (ledzenie warsztatu pracy 
artysty, odtworzenie procesu powstawania jego projektów. Ciekaw& cz$(ci& 
dorobku Zamecznika s& czo"ówki %lmowe, np.!do telewizyjnego programu 
15 minut lekcji j!zyka rosyjskiego, %lmu Pasa"erka Andrzeja Munka (1963) 
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czy !lmu Matka Joanna od Anio!ów Jerzego Kawalerowicza (1961; patrz: 
za"#cznik nr$12). 

ARCHIWUM TADEUSZA SUMI%SKIEGO 
Tadeusz Sumi&ski (1924'2009) by" z wykszta"cenia ekonomist#, ze wzgl(du 
na represje powojenne zwi#zane z jego przynale)no*ci# do Armii Krajo-
wej, zmuszony by" do zmiany zawodu. W latach 50. pracowa" w Centralnej 
Agencji Fotogra!cznej, a nast(pnie w Instytucie Wzornictwa Przemys"o-
wego$– pocz#tkowo jako fotograf, pó+niej$– kierownik pracowni fotogra-
!cznej. W latach 60. fotografowa" dla miesi(cznika „Polska” („La Revue 
Polonaise”), dystrybuowanego w Afryce i Azji, uwieczniaj#c m.in.$zak"ady 
przemys"owe, wizyty dyplomatyczne, wystawy sztuki i rzemios"a, pejza)e 
oraz tematy zwi#zane z rozrywk# i wakacjami. Swoje prace wielokrotnie 
wystawia" w Polsce i poza jej granicami, otrzyma" liczne nagrody w konkur-
sach fotogra!cznych.
Archiwum fotografa (negatywy, pozytywy, diapozytywy) tworz# m.in.$zdj(-
cia krajobrazów z podró)y polskich i zagranicznych (w tym Grecja, W"ochy, 
Francja, Niemcy, Mongolia; patrz: za"#cznik nr$13), fotogra!e industrialne 
(patrz: za"#cznik nr$14, modowe, przedstawiaj#ce sklepowe witryny w War-
szawie, Warszawsk# Kolej Dojazdow#). 

ARCHIWUM MARIUSZA HERMANOWICZA 
Mariusz Hermanowicz (1950'2008) by" jednym z najciekawszych polskich 
fotografów prze"omu lat 70. i 80., rysownikiem, autorem !lmów krótko-
metra)owych. Uko&czy" Wydzia" operatorski w "ódzkiej „Filmówce”. Po-
cz#tkowo wykonywa" zw"aszcza fotogra!e reporterskie i dokumentalne, na 
których przedstawia" Polsk(, ale te) odwiedzane w trakcie podró)y kraje: 
Francj(, Tunezj( i Bu"gari( (patrz: za"#cznik nr$15). Z czasem styl Herma-
nowicza ewoluowa", sytuuj#c si( pomi(dzy fotogra!# konceptualn# a doku-
mentaln#, jego cech# rozpoznawcz# sta"y si( dowcipne dopiski nanoszone 
na zdj(ciach. W latach 80. przeprowadzi" si( do Francji, gdzie na zlecenie 
Ministerstwa Kultury wykonywa" fotogra!e zwi#zane z projektem inwenta-
ryzacji francuskiego dziedzictwa kulturowego. W latach 90. zainteresowa" 



5R]G]LDâ�;��$UFKLZXP�)XQGDFML�$UFKHRORJLD�)RWRJUDILL

473

si! genealogi", odwiedzaj"c w zwi"zku z tym Litw!, Bia#oru$ i Chile, tworz"c 
zwi"zany z tym wielki projekt fotogra%czny (nieuko&czony). Od'2003'r. ar-
tysta zwróci# si! w stron! fotogra%i studyjnej, uwieczniaj"c martwe natury, 
akty i portrety.
U(ywa# wielu formatów fotogra%cznych, w archiwum zachowa#y si! pozy-
tywy, negatywy czarno-bia#e i barwne, diapozytywy, jak równie( fotogra-
%a cyfrowa. Archiwum to jest przechowywane w Fundacji od niedawna 
(od'2015'r.), jest wi!c tylko cz!$ciowo opracowane (nie podj!to jeszcze kwe-
stii opracowania fotogra%i cyfrowych). 

ARCHIWUM JANA JASTRZ)BSKIEGO 
Jan Jastrz!bski (1925*2001) pocz"tkowo pracowa# w handlu, by pojakim$ 
czasie zaj"+ si! fotogra%". W latach 1955*1975 by# fotoreporterem, praco-
wa# m.in.'dla Tygodnika Ilustrowanego „Kraj” i „La Revue Polonaise”. Fo-
tografowa# polsk" prowincj! i przemys#, z czasem wykonuj"c równie( foto-
gra%! dzie# sztuki i krajobrazu. W latach 1985*1990 stworzy# cykl fotogra%i 
dokumentuj"cych przebudow! warszawskiego Mostu Poniatowskiego. Ar-
chiwum jest w trakcie opracowania.

ARCHIWUM ANTONIEGO ZDEBIAKA
Antoni Zdebiak (1951*1991) by# fotografem-samoukiem, aktorem i perfor-
merem, debiutowa# jako reporter w prasie lubelskiej w latach 70., nast!p-
nie fotografowa# dla tygodnika „Perspektywy”. Pod koniec lat 60. by# akto-
rem eksperymentalnego Teatru Wizji i Ruchu, w którym operowa# przede 
wszystkim cia#em. Teatr, cia#o i ruch sta#y si! podstawow" inspiracj" dla 
prac fotogra%cznych Zdebiaka. W latach 80. zajmowa# si! g#ównie fotogra%" 
mody, reklamow" i teatraln". Wspó#pracowa# z wieloma topowymi muzy-
kami tego okresu, tworz"c zdj!cia np.'na ok#adki p#yt Budki Su,era, Urszuli 
czy Republiki. Z lat 80. pochodz" równie( najwa(niejsze projekty artystycz-
ne Zdebiaka, performensy aran(owane na u(ytek fotogra%i. W 1989'r. wy-
jecha# do Londynu. 
Na archiwum artysty sk#adaj" si! zarówno pozytywy, negatywy, jak i diapo-
zytywy, jednak jego najwa(niejsz" cz!$ci" s" wszelakie autoportrety (patrz: 
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za!"cznik nr#16). Antoni Zdebiak eksperymentowa! te$ z form", pozosta-
wiaj"c po sobie np.# odbitki fotogra%czne pomalowane farb" lub stosuj"c 
technik& powielania obrazu za pomoc" ksero. 

ARCHIWUM ANDRZEJA GEORGIEWA
Andrzej Georgiew (1963'2016) by! wybitnym portrecist", zas!yn"! przede 
wszystkim fotogra%ami aktorów, muzyków i pisarzy (patrz: za!"cznik 
nr# 17). W latach 80. studiowa! w warsztatowej szkole Jan van Eyck Aka-
demie w Maastricht w Holandii. Po#powrocie do Polski na pocz"tku lat 90. 
rozpocz"! prac& dla zyskuj"cych w tym okresie popularno() kolorowych 
czasopism. Fotografowa! dla takich magazynów jak „Tylko Rock”, „Machi-
na”, „Zwierciad!o” i „Przekrój”. Pod koniec lat 90. wspó!tworzy! Koalicj& La-
tarnik, zrzeszaj"c" fotografów sprzeciwiaj"cych si& bezre*eksyjnej fotogra-
%i, stosuj"cych techniki analogowe zazwyczaj w czerni i bieli. 
Fundacja Archeologia Fotogra%i rozpocz&!a prac& nad spu(cizn" Andrzeja 
Georgiewa w 2017#r., jej opracowanie trwa. 

ARCHIWUM JERZEGO LEWCZY+SKIEGO 
Jerzy Lewczy,ski (1924'2014) by! uznanym fotografem, dziennikarzem 
i krytykiem sztuki, autorem koncepcji archeologii fotogra%i. W swoich 
dzia!aniach artystycznych inspirowa! si& postmodernizmem i konceptuali-
zmem. Zajmowa! si& histori" fotogra%i. Archiwum Jerzego Lewczy,skiego 
jest w trakcie opracowania. 

ARCHIWUM MARKA PIASECKIEGO
Marek Piasecki (1935'2011) to fotograf, rze-biarz, malarz, autor instalacji 
i asambla$y. W latach 50. i 60. uczestniczy! w najwa$niejszych wystawach 
sztuki nowoczesnej. Fotografowa! miasta i przedmie(cia, wn&trze swojej 
pracowni, tworzy! portrety i akty, robi! zdj&cia reporta$owe, ale i ekspery-
mentalne. 
Szacowany na oko!o 20 tys. negatywów zbiór fotogra%i Marka Piaseckiego 
tra%! do Fundacji Archeologia Fotogra%i w 2017#r. i jest w trakcie opraco-
wania.
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�$�� =DVyE�WUDG\F\MQ\�F\IURZ\�

Zasób tradycyjny z bardzo niewielkim udzia!em fotogra"i cyfrowych (nie-
opracowane). 

�%�� :LHONRğý�]DVREX�

Wielko#$ zasobu jest trudna do oszacowania, poniewa% archiwa s& w wi'k-
szo#ci opracowane tylko w jakim# stopniu. 
Uogólniaj&c, mo%na go oceni$ na kilkadziesi&t tysi'cy pozytywów i negaty-
wów (plus inne typy materia!ów). 

�&�� )RUPDW\�]DSLVX�L�FKDUDNWHU�À]\F]Q\�]DVREX�
Materia!y oryginalne 
R'kopisy (
Fotogra"e tradycyjne (
Fotogra"e cyfrowe (
Wideo analogowe (
Wideo cyfrowe 
Nagrania d)wi'kowe analogowe 
Nagrania d)wi'kowe cyfrowe 
Dokumentacja elektroniczna  
(inna ni% foto, audio lub wideo)  
Druki ulotne (
Ksi&%ki i czasopisma (
Muzealia (
Inne  rysunki i inne prace gra"czne, ma-

kiety, czo!ówki do "lmów

Kopie cyfrowe 

R'kopisy 
Fotogra"e tradycyjne (
Wideo analogowe (
Nagrania d)wi'kowe analogowe 
Druki ulotne (
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Inne  rysunki i inne prace gra!czne, ma-
kiety, czo"ówki do !lmów

���']LDâDQLD�SRGHMPRZDQH�SU]H]�DUFKLZXP
�$�� :\VWDZ\

W trakcie swojej prawie dziesi#cioletniej dzia"alno$ci Fundacja zorganizo-
wa"a kilkadziesi%t wystaw fotogra!i (oraz innych materia"ów) ze swoich ar-
chiwów. W$ród wystaw prezentowanych w Polsce znalaz"y si# nast#puj%ce:

x� �Z. D"ubak, Krajobraz peryferyjny, grudzie& 2008' r.–stycze& 2009' r., 
kuratorka: K.'Lewandowska,

x� �Z. Chom#towska, Poleskie mitologie, pa(dziernik)listopad 2009'r., ku-
ratorka: K.'Pucha"a-Rojek,

x� �T. Sumi&ski, Fabryka i Forma, kwiecie&)maj 2010' r., kuratorka: 
M.'Przyby"o-Ibadullajev,

x� �Z. Chom#towska, Leikarka, listopad)grudzie& 2010' r., kuratorka: 
K.'Pucha"a-Rojek,

x� �Z. Chom#towska, M.' Chrz%szczowa, Kronikarki, wrzesie&)listopad 
2011'r., kuratorka: K.'Lewandowska,

x� �J. B%kowski, P. Bosacki, 1 i 2, stycze&)luty 2012'r., kurator: K.'*wircz,
x� �Z. D"ubak, Geometrie, luty)marzec 2012'r., kuratorka: K.'Lewandow-

ska,
x� �Z. Chom#towska, Mi!dzy kadrami. Fotogra"e Zo"i Chom!towskiej 

z Polesia 1925#1939, czerwiec)wrzesie& 2012'r., kuratorka: K.'Pucha-
"a-Rojek,

x� �S. Rogi&ski, Z. D"ubak, Gestykulacje, sierpie&)wrzesie& 2012'r., kura-
tor: S.'Rogi&ski,

x� �W. Zamecznik, Je$li zimow% noc% podró&ny, kwiecie&)czerwiec 2013'r., 
kuratorka: K.'Zi#bi&ska-Lewandowska,

x� �M. Chrz%szczowa, Obuwie i galanteria, sierpie&)wrzesie& 2013'r., ku-
ratorka: K.'Zi#bi&ska-Lewandowska,

x� �Z. Chom#towska, Polska w podró&y, grudzie& 2013'r.–luty 2014'r., ku-
ratorki: F.'Schmitt, K.'Pucha"a-Rojek,
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x� �T. Sumi!ski, Warszawa Nieoczywista, maj"czerwiec 2014#r., kurator-
ka: M.#Przyby$o-Ibadullajev,

x� �W. Zamecznik, Warszawa nieoczywista, czerwiec"lipiec 2014#r., kura-
torka: K.#Pucha$a-Rojek,

x� �Z. Chom%towska, Z. D$ubak, T.#Sumi!ski, W.#Zamecznik, Niewidzia(l)
ne. Fotogra!e aktów z archiwów FAF, luty"marzec 2015#r., 

x� �M. Hermanowicz, Pole walki, wrzesie!"pa&dziernik 2015#r., kurator-
ka: K.#Pucha$a-Rojek,

x� �M. Chrz'szczowa, Nowa Warszawa, grudzie! 2015#r.–stycze! 2016#r., 
x� �W. Zamecznik, Foto-gra!cznie, stycze!"kwiecie! 2016# r., kuratorki: 

K.#Pucha$a-Rojek, K.#Zi%bi!ska-Lewandowska,
x� �D. Buczkowska, A.# Grzeszykowska, P. Szypulski, J.# Certowicz, "ywe 

archiwa, kwiecie!"maj 2016# r., kuratorka: M.# Szyma!ska (prace 
wspó$czesnych artystów zainspirowane archiwami fotogra(cznymi),

x� �J. Jastrz%bski, Relacja. Przebudowa Mostu Poniatowskiego, maj"czer-
wiec 2017#r., kuratorka: M.#Przyby$o-Ibadullajev,

x� �A. Georgiew, Warstwy, maj"czerwiec 2017#r., kuratorzy: M.#)uczak, 
J.#Soko$owski,

x� �Z. D$ubak, M. Hermanowicz, A. Zdebiak, Choreogra!a obrazów. Fo-
togra!a performatywna, wrzesie!"pa&dziernik 2017# r., kuratorki: 
K.#Pucha$a-Rojek, M.#Szyma!ska,

x� �M. Hermanowicz, Do#czego mo$e s%u$y& fotogra!a?, listopad"grudzie! 
2017#r., kurator: T.#Ferenc (patrz: za$'cznik nr#18),

x� �M. Piasecki, Mniej/wi'cej, stycze! 2018#r., kuratorzy: praca zbiorowa.
Fundacja organizowa$a wystawy w swojej siedzibie, ale równie* w innych 
galeriach czy muzeach, wielokrotnie te* wspó$uczestniczy$a w przygotowa-
niu wystaw zbiorowych (z$o*onych z materia$ów pochodz'cych z ró*nych 
instytucji). Zdarza$y si% wystawy zaaran*owane w przestrzeniach bezpo-
+rednio zwi'zanych z twórcami, jak dawna pracownia Zbigniewa D$ubaka 
czy dawne mieszkanie Mariusza Hermanowicza. Swoje wystawy Fundacja 
prezentowa$a nie tylko w Warszawie, ale i poza ni', a tak*e poza granicami 
kraju (Mi!sk, Madryt, Lozanna). 
Fundacja Archeologia Fotogra(i organizuje tak*e wystawy prac wspó$czes-
nych fotografów. 
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Je!li Fundacja uzyska zgod" konserwatora, a w przestrzeni wystawowej pa-
nuj# odpowiednie warunki, wówczas publiczno!$ ma okazj" ogl#da$ ory-
gina%y. Niekiedy jednak na potrzeby wystaw wykonywane s# reprodukcje&– 
wtedy widoczna jest adnotacja o tym, 'e jest to wydruk wspó%czesny. 
Fundacja udost"pni%a równie' online, za po!rednictwem platformy Google 
Cultural Institute, trzy internetowe wystawy fotogra(i ze swoich archiwów 
(M. Chrz#szczowa, Warszawa 45!47; W.&Zamecznik, Podró"nik; T.&Sumi)-
ski, Fabryka). 

�%�� .RQIHUHQFMH��VSRWNDQLD��ZDUV]WDW\��OHNFMH��Z\NâDG\¬

WARSZTATY
x� �warsztaty na temat konserwacji i przechowywania fotogra(i, luty 

i marzec 2009&r.,
x� �warsztaty dla seniorów pt. „Dawna fotogra(a w archiwum& – teoria 

i praktyka”, 2010&r., 
x� �dwie edycje angloj"zycznych warsztatów pt. „Preservation of Photo-

graphic Materials” dla przedstawicieli instytucji posiadaj#cych w swo-
ich zbiorach fotogra(e, pa*dziernik 2010&r., 

x� �warsztaty z archiwizacji i konserwacji starych fotogra(i w ramach fe-
stiwalu Warszawa Singera, wrzesie) 2011&r.,

x� �warsztaty pt. „Co nowego ciekawego?” dla dzieci ze szko%y podstawo-
wej, cel: krytyczna re+eksja nad przestrzeni# miasta, wykorzystanie 
zdj"$ z archiwum Zo(i Chom"towskiej, listopad 2011&r.,

x� �polsko-bia%oruskie warsztaty z archiwizacji fotogra(i historycznej, 
odbywaj#ce si" w siedzibie Fundacji, a tak'e w Narodowym Archi-
wum Cyfrowym, Instytucie Sztuki PAN, O!rodku KARTA, grudzie) 
2011&r.,

x� �warsztaty pt. „Jak dba$ o stare fotogra(e?” na temat podstaw konser-
wacji prewencyjnej, luty 2012&r. (warsztaty p%atne),

x� �warsztaty dla m%odzie'y pt. „Powrót do przesz%o!ci&– czyli otwarcie 
stadionu X-lecia”&– zaj"cia z fotomonta'u towarzysz#ce wystawie prac 
Zbigniewa D%ubaka, marzec 2012&r.,
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x� �cztery edycje warsztatów na temat fotogra!i w archiwach instytucjo-
nalnych i prywatnych, luty"maj 2012#r. (warsztaty p$atne; mo%liwo&' 
pracy na fotogra!ach przyniesionych przez uczestników; wyk$ad do-
tycz(cy podstaw konserwacji prewencyjnej + zaj)cia praktyczne),

x� �warsztaty pt. „Animacja przez fotogra!)”, sk$adaj(ce si) z dwóch mo-
du$ów: warsztatów dotycz(cych pracy z m$odzie%( poprzez fotogra!), 
dla nauczycieli, wychowawców z domów kultury, dzia$aczy stowarzy-
sze* kulturalnych oraz fotografów; 

x� �warsztaty dla m$odzie%y na temat fotografowania pejza%u miejskiego; 
pa+dziernik 2012#r., Mi*sk, Bia$oru&,

x� �warsztaty dla dzieci i doros$ych z fotomonta%u i cyjanotypii oraz dwie 
edycje warsztatów na temat ochrony archiwów rodzinnych w Mu-
zeum Literatury, listopad 2013#r., 

x� �warsztaty pt. „Warszawa wyobra%ona” dla dzieci pow. 6 lat i opieku-
nów, wykorzystanie cyjanotypii wraz ze zdj)ciami Tadeusza Sumi*-
skiego, maj 2014#r.,

x� �warsztaty pt. „My&limy ksi(%ki” dotycz(ce tworzenia publikacji foto-
gra!cznych na podstawie zdj)' warszawskiej architektury lat 60 i 70. 
XX#w., przeznaczone zw$aszcza dla studentów uczelni artystycznych 
i fotogra!cznych, fotografów, animatorów kultury, archiwistów, kura-
torów, czerwiec 2014#r.,

x� �warsztaty z cyjanotypii pt. „Od &wiat$a do obrazu” w Muzeum War-
szawskiej Pragi, listopad 2015#r.,

x� �cykl warsztatów dla dzieci (5"8 i 8"10 lat) i rodziców pt. „Widzi-mi-
-si)”, dotycz(ce czytania fotogra!i, na podstawie materia$ów z archi-
wum FAF, pa+dziernik 2016#r.,

x� �warsztaty pt. „Soplicowo archiwum” dla dziadków z wnukami (7"12 
lat) w trakcie Festiwalu Tradycji Literackich w Muzeum Pana Tade-
usza we Wroc$awiu, warsztaty na temat fotogra!i pami)ci i prowadze-
nia domowego archiwum, pa+dziernik 2017#r.,

x� �warsztaty pt. „Widzi-mi-si)” dla dzieci i doros$ych, oparte na wystawie 
fotogra!i M.#Hermanowicza, grudzie* 2017#r.,
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x� �warsztaty polegaj!ce na pracy z fotogra"ami z archiwum Marka Pia-
seckiego, tworzenie wystawy jego prac, dla m#odzie$y, studentów i se-
niorów, pa%dziernik 2017&r.– stycze' 2018&r.

KONFERENCJE
x� �interdyscyplinarne seminarium pt. „Archiwalna gor!czka. Archiwa 

wspó#czesnej historii i sztuki w Polsce po 1989&r.” na temat bada' ar-
chiwalnych w ich kontek(cie historycznym, artystycznym i kulturo-
wym; wspó#organizatorzy: Instytut Historii Sztuki UW, Fundacja Ars 
Auro Prior, Dom Spotka' z Histori!, listopad 2009&r., 

x� �interdyscyplinarna konferencja pt. „Archiwum jako projekt&– poetyka 
i polityka (foto)archiwum”, po(wi)con! problemom oraz teorii archi-
wum i archiwizacji fotogra"i, w(ród partnerów konferencji znalaz#y 
si) Norsk Teknisk Museum, Dom Spotka' z Histori! i Narodowe Ar-
chiwum Cyfrowe, maj 2011&r.,

x� �mi)dzynarodowa konferencja naukowa pt. „Fotogra"a&– Narracje mu-
zealne” na temat obecno(ci fotogra"i w muzeach, zorganizowana przez 
FAF we wspó#pracy z Muzeum Narodowym w Warszawie i Narodo-
wym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, pa%dziernik 2013&r. 

W 2010&r. Fundacja zapocz!tkowa#a cykliczne dni otwarte pn. „Odkurzamy 
domowe archiwa”. S! to spotkania z osobami posiadaj!cymi w swoich pry-
watnych zbiorach fotogra"e. Podczas konsultacji zainteresowani mog! zdo-
by* wiedz) na temat ich przechowywania. Spotkania odbywaj! si) w ostat-
ni! (rod) miesi!ca (poza okresem wakacyjnym) oraz podczas rozmaitych 
eventów, jak np.&Fotopolis EXPO, Piknik Naukowy Centrum Nauki Koper-
nik, Miesi!c Fotogra"i w Krakowie.
Fundacja Archeologia Fotogra"i organizowa#a tak$e pokazy wyprodukowa-
nych przez siebie "lmów, opartych na archiwalnych nagraniach pochodz!-
cych ze zbiorów Wojciecha Zamecznika (Dom na g!owie) oraz Zo"i Chom)-
towskiej (Ja kinuj"). 
Regularnie aran$uje te$ ró$nego rodzaju spotkania zwi!zane z wystawami 
i wydawanymi publikacjami. 
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Ponadto Fundacja od lat jest odwiedzana przez studentów Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Sztuk Pi!knych w War-
szawie w ramach zaj!" akademickich. Studenci zapoznaj# si! z materia$ami 
znajduj#cymi si! w Fundacji i z jej dzia$alno%ci#. 

�&�� *U\��NRQNXUV\��WXU\VW\ND�DUFKLZDOQD¬

W%ród dzia$a& Fundacji znalaz$y si! równie' gry i konkursy, organizowane 
jako wydarzenia dodatkowe zwi#zane zazwyczaj z wystawami; nale'a$y do 
nich:

x� �gra miejska dla dzieci powy'ej 10 lat i doros$ych pt. „Mokotów D$u-
baka”, w trakcie której uczestnicy, za pomoc# map i formularzy, od-
najdywali wskazane miejsca oraz rozwi#zywali zadania i poszukiwali 
ukrytych zdj!" z archiwum Zbigniewa D$ubaka, czerwiec 2010(r.,

x� �gra terenowa dla gimnazjalistów pt. „Wklej Warszaw! do zeszytu”, zre-
alizowana wokó$ fotogra)i Zo)i Chom!towskiej przedstawiaj#cych 
Warszaw! z lat 1945*1946, maj 2013(r., 

x� �gra terenowa pt. „Na ratunek redaktorom”, w trakcie której uczestnicy 
poznawali histori! fotogra)i i histori! Warszawy, poszukuj#c w +ród-
mie%ciu ukrytych fotogra)i, miejsc utrwalonych na zdj!ciach oraz po-
równuj#c widoki na fotogra)ach z ówczesnym obrazem miasta, pa,-
dziernik 2016(r.,

x� �konkurs dla m$odych projektantów (do 35(r.'.), pn. „Zamecznik Now”, 
na projekt plakatu towarzysz#cego wystawie o tym samym tytule, in-
spirowanego twórczo%ci# Wojciecha Zamecznika, lipiec*wrzesie& 
2012(r.

�'�� ']LDâDOQRğý�Z\GDZQLF]D

Fundacja prowadzi bardzo szerok# dzia$alno%" wydawnicz#, publikuj#c 
m.in.(albumy fotogra)i archiwalnych z fundacyjnego zasobu, katalogi wy-
staw, monogra)e na temat teorii i historii fotogra)i oraz materia$y pokon-
ferencyjne. -#cznie wyda$a kilkadziesi#t pozycji, w nak$adach od kilkudzie-
si!ciu, do kilku tysi!cy sztuk (zazwyczaj kilkaset). 
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�(�� ,QQH

Fundacja Archeologia Fotogra!i cz"sto bierze udzia# w ró$norodnych 
przedsi"wzi"ciach zwi%zanych z fotogra!%, histori% sztuki, archiwistyk%, 
szeroko poj"t% popularyzacj% nauki, jak np.&Targi Fotopolis EXPO, Piknik 
Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warsaw Gallery 
Weekend, Salon Zimowy. 

���6WUXNWXUD�L�ZVSyâSUDFD�
�$�� 7\S�SRGPLRWX

Fundacja. 

�%�� 6SRVyE�]DU]ĆG]DQLD

W pracach Fundacji bior% udzia# pasjonaci i specjali'ci, a archiwum, mimo 
i$ w wi"kszo'ci jest depozytem powierzonym Fundacji, a nie jej w#asno'ci%, 
znajduje si" w centrum ogromnej wi"kszo'ci jej dzia#a(. 
W zwi%zku z rozwojem Fundacji i podejmowaniem si" w ostatnich latach 
wi"kszych projektów, organizacja w pewnym stopniu straci#a wcze'niejsz% 
elastyczno') i ze wzgl"du na napi"ty gra!k (wystaw, publikacji) nie jest 
w stanie tak szybko jak kiedy' odpowiada) np.&na propozycje zaprzyja*nio-
nych instytucji i organizacji, zwi%zane z organizacj% wystaw. 

�&�� ,QVW\WXFMH�ZVSyâSUDFXMĆFH

W'ród instytucji samorz%dowych Fundacja wspó#pracuje zw#aszcza z Biu-
rem Kultury Urz"du Miasta St. Warszawy.
Wa$nymi partnerami Fundacji s% polskie i zagraniczne instytucje kultury, 
nauki i sztuki, które maj% w swoich zbiorach fotogra!e (np.&+ydowski Insty-
tut Historyczny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, O'rodek KARTA, Zach"ta 
Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Wspó#czesne we Wroc#awiu, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Fotogra!i w Krakowie, Muzeum Warszawy, 
Muzeum Historii +ydów Polskich).
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Istotnym elementem funkcjonowania Fundacji jest równie! wspó"praca 
z licznymi organizacjami spo"ecznymi (np.# Fundacja Pola Magnetyczne, 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „$”, kolektyw fotografów Sputnik Photos, 
Stowarzyszenie Stacja Muranów, Zwi%zek Polskich Artystów Fotogra&ków 
w Warszawie, Stowarzyszenie Dokumentalistów „Droga”). 
W 2009#r., w ramach poszukiwania rozwi%za' w pracy z archiwum fotogra-
&cznym, przedstawiciele Fundacji odwiedzili Fotomuseum w Rotterdamie 
oraz Fundacj$ Ligatus, Victoria & Albert Museum i Stanley Kubrick Archi-
ve w Londynie. 
W trakcie projektu „D"ugie !ycie fotogra&i” (2015(2016) Fundacja wspó"-
pracowa"a z norweskimi instytucjami zajmuj%cymi si$ fotogra&%, a by"y to: 
Telemark Museum w Skien, Sogn og Fjordane Fylkesarkivet w Liekanger, 
University College Gjøvik i County Archive of Oppland w Lillehamer.
Regularnie odwiedzaj% Fundacj$ go)cie z zagranicy, przedstawiciele ró!-
nych instytucji i organizacji zwi%zanych z fotogra&% i sztuk% wspó"czesn%. 

���)LQDQVRZDQLH
Podstawowym sposobem utrzymania Fundacji s% granty i dotacje od insty-
tucji publicznych, pa'stwowych i samorz%dowych (Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy!szego, Narodowy Instytut Audiowizualny, 
Instytut Ksi%!ki, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowe Centrum Kultury, Urz%d Miasta  
St. Warszawy, Urz%d Dzielnicy Mokotów, Marsza"ek Województwa *l%skie-
go, Urz%d Marsza"kowski Województwa Ma"opolskiego). Fundacja otrzy-
ma"a równie! dotacj$ z funduszy EOG, pochodz%cych z Islandii, Liechten-
steinu i Norwegii oraz )rodków krajowych.
W 2016#r. Fundacja realizowa"a projekt dotowany przez Naczeln% Dyrekcj$ 
Archiwów Pa'stwowych (konkurs „Wspierania dzia"a' archiwalnych w za-
kresie niepa'stwowego zasobu archiwalnego 2016#– priorytet digitalizacja”), 
zwi%zany z porz%dkowaniem i digitalizacj% archiwum Zo&i Chom$towskiej 
(tylko to archiwum Fundacja posiada na w"asno)+, w zwi%zku z czym tylko 
ono mog"o sta+ si$ przedmiotem dzia"a' w ramach dotacji od NDAP). 
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Fundacja zdobywa równie! "rodki #nansowe, organizuj$c: odp%atne warsz-
taty, digitalizacj& wykonywan$ dla zewn&trznych instytucji/organizacji 
i osób prywatnych, sprzeda! reprintów wykonywanych z fotogra#i z zasobu 
Fundacji, oraz cz&"ciowo przez sprzeda! publikacji (to zale!y od sposobu 
ich do#nansowania).
Fundacja podejmowa%a równie! próby pozyskiwania prywatnych sponso-
rów. Na' przestrzeni wszystkich lat dzia%alno"ci jest to jednak marginalna 
cz&"( jej dochodu, która okaza%a si& czasoch%onna i ma%o efektywna.
Finansow$ sytuacj& w ostatnim czasie znacznie poprawi%a trzyletnia dotacja 
z Urz&du Miasta, dzi&ki której Fundacja mog%a zmieni( lokal na wi&kszy. 
Ponadto d%ugoterminowy grant zapewnia ci$g%o"( jej pracy, której, jak zwy-
kle w systemie publicznych dotacji i grantów, do tej pory brakowa%o. 

����2VRE\�]DDQJDīRZDQH�Z�WZRU]HQLH�DUFKLZXP
��$�� /LF]ED�RVyE�]DDQJDīRZDQ\FK�

Obecnie w Fundacji zatrudnionych jest siedem osób (dwie przebywaj$ na 
urlopach; dwie maj$ umow& o prac& z pe%nym etatem; trzy pracuj$ na zasa-
dach umów cywilnoprawnych). 
Poza osobami zatrudnionymi, w pracach Fundacji uczestnicz$ praktykanci 
(studenci) i sta!y"ci (z Urz&du Pracy, w ramach sta!y z Narodowego Cen-
trum Kultury, z zagranicznych programów sta!owych), a tak!e wolonta-
riusze. Jest ich jednak niewielu (maksymalnie trzy osoby jednocze"nie), 
poniewa! praca w Fundacji wymaga specjalistycznych umiej&tno"ci i wie-
dzy, w zwi$zku z tym opieka bardziej do"wiadczonych pracowników nad 
nowymi (i cz&sto rotuj$cymi) wolontariuszami czy sta!ystami jest bardzo 
absorbuj$ca. 
Dodatkowo dla Fundacji pracuj$ równie! „wspó%pracownicy sateliccy”, an-
ga!owani do ró!nych projektów, np.'przy organizacji warsztatów lub pro-
mocji.
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��%�� 3HâQLRQH�IXQNFMH�

W Fundacji nie ma osoby wyznaczonej tylko do zajmowania si! archiwum 
(archiwisty); ka"dy z pracowników (poza jedn# osob# odpowiedzialn# za 
digitalizacj!) zajmuje si! jakim$ artyst#, a wi!c opracowuje jego archiwum, 
ale te" pracuje nad nim merytorycznie (wystawy, publikacje). 

��&�� 7\S�ZVSyâSUDF\�]�DUFKLZXP�

Wolontariat %
Umowa o prac! %
Umowa cywilnoprawna %
Praktyki %
Sta" %
Inne 

��'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�ZRORQWDULXV]\�

Brak zaplanowanych sposobów pozyskiwania wolontariuszy. 

����*URPDG]HQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
��$�� .WR�]DMPXMH�VLċ�JURPDG]HQLHP�]DVREX"�

Za kontakty ze spadkobiercami odpowiada przede wszystkim prezeska 
Fundacji&– Karolina Pucha'a-Rojek.

��%�� 6SRVRE\�JURPDG]HQLD�GRFLHUDQLD�GR�GDUF]\ĕFyZ�

Archiwa tra(aj# do Fundacji przede wszystkim dzi!ki kontaktom osobistym 
z twórcami i ich spadkobiercami, które wynikaj# z tego, "e osoby dzia'aj#ce 
w Fundacji znaj# te archiwa i rodziny artystów (lub ich samych) w zwi#z-
ku ze swoj# prac# zawodow# lub studiami uniwersyteckimi (historia sztu-
ki). W przypadku archiwum zbiorów Wojciecha Zamecznika pracownicy 
Fundacji wiedzieli o istnieniu spu$cizny po arty$cie i o przechowywaniu jej 
w bardzo z'ych warunkach, wi!c sami starali si! przekona) spadkobierców 
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do przekazania tych dokumentów pod opiek! Fundacji. W przypadku ar-
chiwum Andrzeja Georgiewa spadkobiercy zg"osili si! sami.
W opinii informatorek spadkobiercy, którzy zaufali Fundacji (a zaufanie jest 
bardzo istotn# cz!$ci# relacji z nimi), zdecydowali si! na przekazanie archi-
wów w"a$nie FAF, poniewa% jej styl pracy gwarantuje „%ycie” archiwum&– 
ci#g"e wystawy, publikacje, warsztaty i inne wydarzenia wokó" twórczo$ci 
artystów, regularn#, szczegó"ow# prac! merytoryczn# nad nimi&– czego nie 
mog# zaoferowa' du%e, pa(stwowe instytucje.
Tylko archiwum Zo)i Chom!towskiej jest w"asno$ci# Fundacji. Pozosta"e 
archiwa s# w jej depozycie (zwi#zane jest to nie tylko z emocjonalnym przy-
wi#zaniem spadkobierców do tych materia"ów, ale przede wszystkim z ich 
istotn# warto$ci# rynkow#&– pochodz# bowiem od znanych i cenionych ar-
tystów). 
Fundacja zawsze stara si!, aby przekazywane do jej zasobu archiwa by"y 
kompletne; mimo to wielokrotnie spadkobiercy przekazywali spu$cizny 
partiami, co znacznie komplikowa"o prace zwi#zane z ich opracowaniem. 

��&�� 5HMHVWUDFMD�ZSâ\ZyZ

Wp"ywów do archiwum nie rejestruje si!. Podstaw# przyj!cia materia"ów do 
zasobu Fundacji jest protokó" spisany wraz ze spadkobierc# (jego szczegó-
"owo$' zale%y od spadkobiercy i stopnia uporz#dkowania archiwum artysty 
w momencie przekazania). 

��'�� 6HOHNFMD�PDWHULDâyZ

Podstawowym kryterium selekcji materia"ów jest ich warto$' z perspekty-
wy historii sztuki, historii fotogra)i; chodzi zw"aszcza o warto$' artystycz-
n#, ale równie%, w pewnej mierze, o walory dokumentacyjne. 
Z zasady Fundacja stara si! nie pracowa' z archiwami artystów wci#% jesz-
cze %yj#cych, poniewa% jest to trudne ze wzgl!du na ewentualne przywi#-
zanie artysty do swoich materia"ów. Fundacji zale%y na du%ej swobodzie 
pracy, a taka sytuacja, podobnie jak brak otwarto$ci spadkobierców na 
sposoby pracy Fundacji, mog"aby znacznie utrudnia' codzienne dzia"ania 
organizacji.
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��(�� &]\�SU]HMPXMH�VLċ�RU\JLQDâ\��F]\�VSRU]ĆG]D�NRSLH"�

Do archiwum w!"czane s" (w wi#kszo$ci w ramach depozytu) orygina!y, 
z których Fundacja z czasem wykonuje kopie cyfrowe o du%ej rozdzielczo-
$ci. W razie wycofania depozytu spadkobierca odbiera orygina!y, ale Fun-
dacja pozostaje dysponentem kopii (do tej pory nie zdarzy!o si#, by kto$ 
wycofa! depozyt). 
W przypadku zeszytów Zo&i Chom#towskiej zawieraj"cych stykówki 
przedstawiaj"ce ruiny Warszawy i podpisy do nich, FAF wykona!a ich ko-
pie, a orygina!y zwróci!a rodzinie artystki w Argentynie (ze wzgl#du na ich 
du%e przywi"zanie emocjonalne do tych materia!ów). Reszta archiwum po-
zosta!a w zasobach Fundacji jako jej w!asno$'.

��)�� =DVDG\�SU]\MċFLD�PDWHULDâyZ�GR�]DVREX

Dar (
Depozyt (
Wypo%yczenie 
Inne ( 
 (kopie zeszytów Chom#towskiej)

����3U]HFKRZ\ZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
W pocz"tkach istnienia Fundacji jej przedstawiciele odwiedzali inne eu-
ropejskie instytucje posiadaj"ce archiwa fotogra&czne, np.) Fotomuseum 
w Rotterdamie, gdzie zdobywali wiedz# na temat post#powania z takimi 
materia!ami, równie% w zakresie ich przechowywania, co w przypadku tak 
ró%norodnego archiwum jest bardzo skomplikowane. 
W zasobie archiwum znajduj" si# materia!y ró%norodne ze wzgl#-
du na pod!o%e i technik# wykonania (negatywy nitro- i octanocelulo-
zowe, negatywy szklane, diapozytywy8, pozytywy na papierze, w tym 

8 Diapozytywy to pozytywy transparentne, zwykle kolorowe, wykonane na b!onie 
&lmowej.
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stykówki9, pozytywy na blasze, diapozytywy, albumy fotogra!czne, !lmy 
na ró"nych typach ta#my !lmowej, rysunki, makiety do projektów, druki, 
w tym plakaty, r$kopisy, maszynopisy). Taka niejednolito#% w po&'czeniu 
z ogromn' ró"norodno#ci' formatów materia&ów( – od ma&ych, pojedyn-
czych klisz negatywów do wielkoformatowych plakatów( – generuje wiele 
trudno#ci zwi'zanych z ich przechowywaniem. 
Jednym z problemów jest w&a#nie du"a ró"nica formatów mi$dzy materia-
&ami, które informacyjnie znajduj' si$ obok siebie, ale !zyczne przechowy-
wanie ich razem mo"e im zaszkodzi%. Fundacja umieszcza takie materia&y 
w opakowaniach dostosowanych do wielko#ci obiektów, stosuj'c system od-
no#ników zapisanych na kartonach (patrz: za&'cznik nr(19).
W przypadku albumów odbitki nie s' odklejane od pod&o"a; poszczególne 
karty albumów przechowywane s' w kartonowych pud&ach, zazwyczaj od-
dzielnie u&o"one w obwolutach z bezkwasowego papieru (patrz: za&'cznik 
nr(20).

��$�� :DUXQNL�PDJD]\QRZH

Warunki magazynowe s&u"'ce przechowaniu materia&ów archiwalnych 
w Fundacji Archeologia Fotogra!i ewoluowa&y, w zwi'zku z rosn'cym za-
sobem i zmianami siedzib(– od pojedynczej szafy, umieszczonej we wspól-
nej przestrzeni do pracy (w pierwszej siedzibie Fundacji) po bardzo dobr' 
sytuacj$ w obecnej siedzibie(– wydzielone pomieszczenie magazynowe na 
pi$trze, bez okien, s&u"'ce wy&'cznie przechowywaniu archiwaliów i odnaj-
dywaniu ich, a nie d&ugotrwa&ej pracy.
Warunki klimatyczne w magazynie archiwalnym (temperatura i wilgotno#%) 
s' przez Fundacj$ monitorowane, ale obecnie nie s' regulowane. W planach 
jest wymiana drzwi do archiwum na przeciwpo"arowe oraz wyposa"enie go 
w klimatyzator, co umo"liwi&oby manipulowanie warunkami klimatyczny-
mi panuj'cymi w pomieszczeniu.

9 Stykówki to odbitki przedstawiaj'ce klatki negatywu w ich naturalnej wielko#ci, 
bez powi$kszania, zazwyczaj zawieraj'ce kilka lub kilkana#cie fotogra!i na jednej karcie; 
wykonuje si$ je w celu wybrania fotogra!i do powi$kszenia i odrzucenia cz$#ci zdj$%.
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��%�� 6SU]ċW�L�Z\SRVDīHQLH

Magazyn archiwalny (opisany na drzwiach s!owem „Archiwum”) wyposa-
"ony jest w metalowe szafy z pó!kami, dwie sza#i z wysuwanymi szu$a-
dami (do przechowywania materia!ów wielkoformatowych), rega!y (patrz: 
za!%cznik nr&21) oraz ustawiony na 'rodku pomieszczenia stó!, na którym 
mo"na po!o"y( wyj)te z pó!ek kartony i teczki. 
Materia!y umieszczane s% przede wszystkim w bezkwasowych, archiwal-
nych pud!ach ró"nych rozmiarów (w mniejszym stopniu u"ywa si) teczek&– 
materia!y aktowe znajduj% si) w!a'ciwie wy!%cznie w archiwum Zbigniewa 
D!ubaka). Pojedyncze obiekty s% nast)pnie wk!adane w poszetki lub obwo-
luty z bezkwasowego papieru, opisane odpowiedni% sygnatur% (patrz: za-
!%czniki nr&22 i 23). Cz)'( materia!ów przechowywana jest we wk!adkach 
z melinexu (archiwalnej folii poliestrowej; patrz: za!%cznik nr&24). 
Makiety umieszczono na sztywnym papierze muzealnym, unieruchamiaj%c 
je ro"kami wyci)tymi z melinexu; s% one nast)pnie wk!adane do papiero-
wych obwolut, umieszczanych w bezkwasowych kartonach (patrz: za!%cz-
nik nr&25). 
Niewielka cz)'( odbitek powystawowych przechowywana jest chwilowo 
w passe-partout, jednak taka metoda mo"e nara"a( obiekty na napr)"enia, 
a ponadto anga"uje zbyt wiele przestrzeni magazynowej, dlatego materia!y 
te zostan% z powrotem przepakowane do obwolut i kartonów.
Ta'my *lmowe znajduj% si) w metalowych puszkach s!u"%cych do archiwi-
zacji *lmów.
Cyfrowe kopie materia!ów archiwalnych przechowywane s% w trzech miej-
scach: na dyskach zewn)trznych, na dysku g!ównego komputera fundacji 
oraz na macierzy dyskowej. Wszystkie te urz%dzenia znajduj% si) w siedzibie 
Fundacji. Ponadto kopie wykonywane w ramach do*nansowania z instytu-
cji zewn)trznych zosta!y przekazane do tych"e instytucji. 
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��&�� 'RGDWNRZH�XZDJL

W kwestiach zwi!zanych z przechowywaniem zasobu archiwalnego Funda-
cja regularnie konsultuje si" ze specjalistami#– konserwatorami. 
Fundacja cz"sto zleca prace konserwatorskie nad najbardziej zniszczonymi 
obiektami. Konserwacj" wykonuj! zewn"trzni specjali$ci, osoby pracuj!ce 
w Fundacji nie podejmuj! si" napraw obiektów. 
Cz"$% materia&ów z archiwów Z. D&ubaka i T.#Sumi'skiego przechowywana 
jest w domach spadkobierców; jest to dla Fundacji mniej wygodne, ale cz"-
$ciowo j! odci!(a.

����2SUDFRZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
Sposoby opracowywania materia&ów przechowywanych przez Fundacj" Ar-
cheologia Fotogra)i wypracowywano z czasem, m.in.#dzi"ki konsultacjom 
z zagranicznymi instytucjami w pocz!tkowych latach istnienia Fundacji 
(Fotomuseum w Rotterdamie, Fundacja Ligatus, Victoria & Albert Mu-
seum, Stanley Kubrick Archive w Londynie). Ka(de archiwum jest specy-
)czne, wi"c zastosowane metody ró(ni! si" nieznacznie, zale(nie od charak-
teru konkretnej grupy materia&ów, pozostaj! jednak niezmienne w swoich 
podstawowych za&o(eniach. 
Ze wzgl"du na sposób pozyskiwania materia&ów (cz"ste przekazywanie ar-
chiwów w partiach) oraz projektowy system dzia&ania organizacji opraco-
wanie zasobu archiwalnego w Fundacji Archeologia Fotogra)i ma specy-
)czny charakter. Wi"kszo$% zdobywanych przez Fundacj" dotacji i grantów 
nie jest przeznaczona konkretnie na opracowanie archiwalne przechowywa-
nych materia&ów (wyj!tkiem by& projekt )nansowany przez NDAP, w trak-
cie którego opracowano i zdigitalizowano archiwum Z. Chom"towskiej). 
Opracowanie odbywa si" przy okazji projektów zwi!zanych z wystawami, 
publikacjami czy digitalizacj! archiwaliów, dlatego opracowuje si" je frag-
mentami i jest to zwi!zane z tworzeniem i udost"pnianiem ich cyfrowych 
kopii (oraz wprowadzeniem informacji o nich do bazy). Nie wykonuje si" 
opracowania ca&ych zespo&ów archiwalnych, aby potem, w dalszej kolejno$ci 
je zeskanowa%; raczej wykonuje si" opracowanie jednocze$nie z digitalizacj! 
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lub niekiedy digitalizacja wyprzedza opracowanie i opis (oznacza to rów-
nie!, !e w bazie danych (patrz: sekcja 13A" – Pomoce informacyjno-ewi-
dencyjne) widniej# wy$#cznie rekordy zawieraj#ce i opis obiektu, i jego 
cyfrow# wersj%). Taki system pracy jest wymuszony równie! przez fakt, !e 
opracowanie negatywów fotogra&i mo!liwe jest w$a'ciwie wy$#cznie po ich 
zeskanowaniu (pracuje si% wtedy na cyfrowej, kolorystycznie odwróconej 
i powi%kszonej kopii). 
Wyj#tkiem w dotychczasowej pracy Fundacji jest archiwum A." Georgie-
wa, w którym wszystkie odbitki najpierw zosta$y w ca$o'ci uporz#dkowane 
i opisane, a dopiero potem zeskanowane. 
W efekcie poszczególne partie materia$ów ró!ni# si% poziomem opracowa-
nia, który najwy!szy jest w przypadku archiwów Z. Chom%towskiej, Z. D$u-
baka i W."Zamecznika.
Do Fundacji tra&aj# zbiory w ró!nym stopniu uporz#dkowane przez twór-
c%, od kompletnego chaosu po wysoki stopie( organizacji i opisu. Porz#dek 
nadany przez artyst% mo!e by) du!# pomoc#, ale jednocze'nie wprowadza 
pewne problemy, jak kwesti%, czy zostawia) nadane przez twórc% sygnatu-
ry w ramach sygnatur Fundacji (co komplikuje opis). Trzeba te! zachowa) 
du!# czujno') i uwa!a) na b$%dy pope$niane przez artystów, jak np."niepra-
wid$owa datacja fotogra&i lub zawarto') opakowania niezgodna z opisem 
na nim.
Prac# merytoryczn# z archiwami (tj. ich porz#dkowaniem, opisywaniem, 
organizowaniem wystaw, tworzeniem publikacji) zajmuj# si% wszyscy pra-
cownicy, poza jedn# osob# odpowiedzialn# za digitalizacj%. Zazwyczaj jed-
na osoba zajmuje si% szczegó$owo prac# nad archiwum jednego artysty. 
Sam proces porz#dkowania archiwum zak$ada przede wszystkim zidenty-
&kowanie cykli fotogra&cznych i uporz#dkowanie fotogra&i w ramach tych 
cykli (podzia$ ten nie jest odzwierciedlony w sygnaturze), co wymaga zna-
jomo'ci !yciorysu i twórczo'ci danego fotografa. 
O skomplikowanym procesie opracowania fotogra&i z archiwum Zbigniewa 
D$ubaka czytamy:
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Uda!o si" nam uporz#dkowa$ m.in.%dwie obszerne serie: Desymbolizacje 
(1978) i Gestykulacje (1970&1978). Ka'da z nich sk!ada si" z ponad stu 
fotogra(i, podzielonych na sekwencje licz#ce od dwunastu do dwudzie-
stu elementów. Ró'nice mi"dzy fotogra(ami s# niewielkie. Podstawowym 
problemem w pracy nad tym materia!em by!o odtworzenie kolejno)ci se-
kwencji. 
D!ubak najcz")ciej wystawia! swoje fotogra(e w pionowych pasach lub na 
czworok#tnych planszach w ca!o)ci zape!nionych przez fotogra(e. Podkle-
ja! odbitki na p!ótnie, tak by dotyka!y si" kraw"dziami (Desymbolizacje) 
lub skleja! scotch’em wzd!u' brzegów (Gestykulacje), niekiedy przykleja! je 
bezpo)rednio do )ciany, tak by arkusze papieru nachodzi!y na siebie (Iko-
nosfera I). Kiedy porównywanie awersów zawodzi, praca nad ustaleniem 
sekwencji w danym cyklu polega w!a)nie na ogl#daniu rewersów: resztki 
starego kleju (zanim zostan# usuni"te przez konserwatora), )lady ta)my 
klej#cej czy odr"czne oznaczenia D!ubaka, wskazuj# kierunki fotogra(i 
i sugeruj# dat" powstania, kolejno)$ w cyklu. 
Pomocne okazuje si" ogl#danie dokumentacji wystaw D!ubaka pod lup#. 
Sposób ekspozycji zdj"$ w!a)ciwie nie zmienia! si", niezale'nie od tego, 
czy wystawa by!a pokazywana w muzealnej instytucji, czy klubowej sali 
w ma!ym mie)cie10. 

W trakcie pracy nad archiwum materia!y s# równie' przepakowywane do 
bezpiecznych dla nich opakowa* (patrz: sekcja 12%– Przechowywanie zaso-
bu archiwalnego oraz 12B%– Sprz"t i wyposa'enie). W procesie opracowania 
archiwalnego nale'y równie' opisa$ fotogra(e%– nadaj#c im odpowiednie 
sygnatury, u)ci)laj#c dat" wykonania, przedstawione osoby i obiekty, miej-
sce wykonania etc. Informacje te wpisywane s# do bazy danych (patrz: sek-
cja 13A%– Pomoce informacyjno-ewidencyjne).
Zdarza si", 'e w trakcie opracowania archiwów pracownicy Fundacji ko-
rzystaj# z pomocy innych specjalistów z zakresu historii sztuki i fotogra(i, 
np.%pracowników Muzeum Literatury w Warszawie oraz Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. 

10 K. Kucharska, Zako!czona digitalizacja pozytywów D"ubaka, http://faf.org.pl/pl/
node/1697 [dost"p: 02.03.2018].
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Opracowaniu poddawane s! poszczególne obiekty/dokumenty"– negatyw, 
odbitka, fotogra#a, makieta, rysunek etc. Warto zaznaczy$, %e negatyw i wy-
konane z niego odbitki maj! ró%ne sygnatury"– s! osobnymi dokumentami/ 
/rekordami w bazie; odbitki wykonane z tego samego negatywu, identyczne, 
lecz w innym rozmiarze maj! tak! sam! sygnatur&, uzupe'nion! tylko nu-
merem odbitki. Inne wykadrowanie tego samego obrazu powoduje nadanie 
nowej sygnatury (patrz te%: sekcja 13C"– Sposób sygnowania materia'ów).
Problemem podczas opracowania okaza'y si& stykówki, które na jednej 
karcie papieru fotogra#cznego zawieraj! wiele fotogra#i (patrz: za'!cznik 
nr"26). Rodzi'o to pytanie o to, co powinno by$ jednostk! opisu"– pojedyn-
czy obraz (fotogra#a) czy pojedyncza karta (arkusz z kilkoma/kilkunastoma 
fotogra#ami). Problem ten rozwi!zywano na ró%ne sposoby w ró%nych ar-
chiwach. 

��$�� 3RPRFH�LQIRUPDF\MQR�HZLGHQF\MQH

Podstawow! pomoc! archiwaln! w Fundacji Archeologia Fotogra#i jest 
baza danych dost&pna online na stronie Fundacji. Obecnie jednak cz&sto 
jest ona niedost&pna z powodów technicznych, a w przygotowaniu jest 
nowa ods'ona bazy, która ma ukaza$ si& w kwietniu 2018"r.11

Dzi&ki uprzejmo(ci informatorek uzyska'am mo%liwo($ dost&pu do obu baz 
danych"– poni%ej zamieszczam ich omówienie. 

STARA BAZA DANYCH
Obecnie funkcjonuj!ca baza danych zosta'a uruchomiona w grudniu 
2009"r., oparta jest na stosowanym w bibliotekach systemie Midas. Zawie-
ra ona opis archiwów nast&puj!cych artystów: Janusza B!kowskiego, Zo#i 
Chom&towskiej, Marii Chrz!szczowej, Zbigniewa D'ubaka, Mariusza Her-
manowicza, Jerzego Lewczy)skiego, Wojciecha Zamecznika i Tadeusza Su-
mi)skiego. 

11 Nowa baza danych dost&pna jest obecnie w wersji beta: Wirtualne Muzeum Fo-
togra#i, http://fotomuzeum.faf.org.pl/. 
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Po wej!ciu w link z nazwiskiem danego fotografa, baza przekierowuje u"yt-
kownika do listy poszczególnych obiektów (brak opisu na poziomie po-
szczególnych archiwów fotogra#cznych/zespo$ów/zbiorów). W tym miej-
scu wida% miniaturk& obiektu, imi& i nazwisko fotografa z latami "ycia, 
sygnatur& archiwaln' oraz datowanie. 
Klikni&cie w opis przenosi do pe$nej informacji o obiekcie, na któr' sk$adaj' 
si& nast&puj'ce pola:

x� �autorstwo,
x� �data (zazwyczaj roczna, z wyszczególnieniem, czy chodzi o datacj& ne-

gatywu, czy pozytywu),
x� �format,
x� �materia$ (zazwyczaj powielenie informacji na temat techniki, jak: od-

bitka, negatyw, pozytyw, diapozytyw…),
x� �technika (np.( „negatyw czarno-bia$y octanocelulozowy”, „negatyw 

kolorowy”, „pozytyw, odbitka czarno-bia$a, bromowo-srebrowa, pa-
pier”, „ta!ma wideo”),

x� �osoby i obiekty na fotogra#i lub opis obiektu,
x� �s$owa kluczowe,
x� �depozyt („Fundacja Archeologia Fotogra#i”),
x� �w$asno!% (imi& i nazwisko w$a!ciciela(– spadkobiercy), 
x� �stan zachowania
x� �oznaczenia autorskie (informacje o oznaczeniach wykonanych na re-

wersie lub opakowaniu, np.(„papierowe opakowanie, czarnym piórem: 
»Warszawa, luty 63«, »834«, niebieskim piórem »Sumi)ski«, o$ów-
kiem »3«”, „D$ugopisem na kopercie: Warszawa, sierpie) 58, Jeziora 
7*20 VII(58, 205”),

x� �uwagi (np.( „numer Sumi)skiego 834”, „Odbitka naklejona na kart& 
z albumu. W tym miejscu znajduje si& obecnie Ambasada Rosyjska”, 
zdarzaj' si& równie" odniesienia do innych sygnatur),

x� �autor dokumentu (inicja$y autora wpisu w bazie, ewentualnie równie" 
roczna (czasem miesi&czna) data wykonania wpisu),

x� �instytucja (skrót nazwy Fundacji(– FAF).
Niekiedy oprócz pola „format” pojawia si& te" pole „wymiary”, oba za-
wieraj' bardzo podobne informacje, w przypadku jednego z nich cz&sto 
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zaokr!glone do pe"nych centymetrów. Rzadko pojawiaj! si# te$ takie ele-
menty opisu jak: cykl oraz liczba odbitek. W przypadku pól dotycz!cych 
tre%ci materia"u („osoby i obiekty na fotogra&i” oraz „opis obiektu”) wyst#-
puje jedno z nich lub oba jednocze%nie. 
W prawej cz#%ci strony po%wi#conej pojedynczemu obiektowi znajduje si# 
skan obiektu, a w przypadku &lmów jeden kadr z &lmu (wi#kszy ni$ minia-
turka, lecz nie wielkoformatowy), a pod nim sygnatura archiwalna (patrz: 
za"!cznik nr'27). 

NOWA BAZA DANYCH
Nowa baza danych jest cz#%ci! projektu Wirtualne Muzeum Fotogra&i, re-
alizowanego w latach 2016(2018 w ramach programu Kultura Cyfrowa Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z bazy tej maj! korzysta) 
równie$ inne, poza FAF, instytucje i organizacje przechowuj!ce w swoich 
zbiorach fotogra&e (Stowarzyszenie Dokumentalistów „Droga”, *ydowski 
Instytut Historyczny, Fundacja „Pola Magnetyczne”, Fundacja dla Filmu 
i Fotogra&i, w przysz"o%ci by) mo$e równie$ kolejne placówki). Baza danych 
jest autorskim projektem Fundacji Archeologia Fotogra&i (za programowa-
nie odpowiedzialny jest Maciej Turczyniak).
W nowej bazie danych pojawia si# opis na poziomie archiwum. Obecnie 
(marzec 2018'r., wci!$ trwaj! prace nad kszta"tem bazy danych) zawiera on 
nast#puj!ce pola (nazwy pól podane w oryginalnym brzmieniu):

x� �sygnatura (numer kolejny archiwum),
x� �tytu"/nazwa,
x� �o archiwum (dzieje zespo"u/serii),
x� �bezpo%rednie +ród"o pochodzenia,
x� �miejsce przechowywania orygina"ów,
x� �dop"yw materia"ów archiwalnych,
x� �miejsce przechowywania kopii,
x� �sposób archiwizacji,
x� �informacja o selekcji i brakowaniu,
x� �autorzy w archiwum,
x� �uwagi do datowania,
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x� �zakres czasowy,
x� �rozmiar/wielko!",
x� �kolekcje/wystawy,
x� �w kolekcjach,
x� �publikacje i nagrody,
x� �wystawy,
x� �prawa autorskie i udost#pnianie,
x� �w$asno!",
x� �udost#pnianie/licencja,
x� �prawa autorskie,
x� �warunki publikacji,
x� �autor opisu,
x� �regu$y opisu,
x� �data sporz%dzenia opisu,
x� �uwagi archiwisty.

Podobnie, jak w poprzedniej bazie danych, poszczególne rekordy opisuj% 
pojedyncze obiekty. U góry strony umieszczony jest skan obiektu, pod nim 
znajduj% si# nast#puj%ce pola opisu:

x� �autor,
x� �seria,
x� �tytu$,
x� �szczegó$y datowania,
x� �sygnatura,
x� �dawna sygnatura,
x� �data,
x� �opis (np.&„Makieta do czo$ówki 'lmowej »Bia$y nied(wied(«”, „Urszu-

la Czartoryska”, „Warszawa. Budowa osiedla na Ursynowie. Ch$opiec 
bawi%cy si# na podwórku”, „studium do projektu; rower wisz%cy na 
drzewie; na pierwszym planie widoczny pies; sesja wykonana w Mi#"-
mierzu nad Wis$%”),

x� �oznaczenia autorskie (np.& „Na rewersie piecz#" autorska: Wojciech 
Zamecznik; Warszawa ul. Narbutta nr& 22 m. 28”, „Warszawa& – pa(-
dziernik 59; A B C D ) Urszula Czartoryska, El*bieta Tejchman;  
E. D$ubak, Lach, Oseka”, „DIA; Ursynów budowa kolor”),

x� �rodzaj no!nika (np.&b$ona fotogra'czna, papier),
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x� �typ obiektu (np.! negatyw, diapozytyw, pozytyw, czo"ówki, rysunek, 
malarstwo, kola#), 

x� �wymiary obiektu,
x� �liczba pozosta"ych odbitek,
x� �wymiary obrazu,
x� �wymiary pozosta"ych odbitek,
x� �uwagi do techniki,
x� �kategorie (np.!fotogra$a dokumentalna, fotogra$a architektury, foto-

gra$a portretowa, fotogra$a rodzinna, fotogra$a konceptualna),
x� �indeks miejsc,
x� �indeks osób,
x� �indeks obiektów (np.!architektura, krajobraz, osiedle, dziecko, ch"o-

piec, mieszkanie, kobieta, portret, rower, drzewo, pole, ga"%zie, pies, 
makieta, gra$ka, wystawiennictwo, design, polski pawilon),

x� �udost%pnianie („W celu otrzymania informacji o zasadach udost%p-
niania prosimy o kontakt: fundacja@faf.org.pl”),

x� �prawa autorskie (nazwisko spadkobiercy, po uko&niku skrót nazwy 
Fundacji), 

x� �miejsce przechowywania,
x� �warunki publikacji („W celu otrzymania informacji o zasadach udo-

st%pniania prosimy o kontakt: fundacja@faf.org.pl”),
x� �w"asno&' (imi% i nazwisko spadkobiercy), 
x� �stan zachowania,
x� �warunki reprodukcji („W celu otrzymania informacji o warunkach re-

produkcji prosimy o kontakt: fundacja@faf.org.pl”),
x� �wystawy,
x� �publikacje/nagrody.

Baza danych wci(# jest w budowie, dlatego du#a cz%&' pól pozostaje pusta. 
Ponadto w poprzedniej bazie danych by"o zdecydowanie mniej pól opisu; 
rekordy importowane z poprzedniej bazy b%d( mia"y wiele nieuzupe"nio-
nych pozycji. Archiwa opracowane w okresie funkcjonowania nowej bazy 
i wpisywane do niej b%d( zawiera' wi%cej uzupe"nionych informacji.
Poni#ej opisu archiwalnego znajduj( si% miniaturki innych obiektów, 
sugerowanych u#ytkownikowi na podstawie ogl(danych wcze&niej 
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materia!ów. Taki uk!ad umo"liwia odbiorcy samodzielne eksplorowanie 
archiwum.
Baza zawiera modu! wyszukiwania prostego za pomoc# s!ów kluczowych, 
tzw.$ elastic search$ – a wi%c równie" odmian wpisanych w wyszukiwark% 
s!ów. Baza ma równie" mo"liwo&' zaw%"ania wyników wyszukiwania przy 
u"yciu (ltrów: wed!ug archiwum (zespo!u/artysty), rodzaju materia!u i typu 
obiektu. Mo"liwe b%dzie równie" wyszukiwanie zaawansowane (obecnie 
niewidoczne).
Do rekordów z bazy prowadz# równie" umieszczone na stronie Wirtualne-
go Muzeum Fotogra(i tematyczne artyku!y, ilustrowane materia!ami archi-
walnymi; klikni%cie w ilustracj% przenosi do rekordu w bazie. 

SPISY W ARCHIWUM Z. D)UBAKA
W przypadku archiwum Zbigniewa D!ubaka Fundacja stworzy!a równie" 
dodatkowe pomoce archiwalne g!%bi# opisu si%gaj#ce poszczególnych do-
kumentów.
Do cz%&ci dokumentowej archiwum D!ubaka, zawieraj#cej m.in.$korespon-
dencj%, r%kopisy i maszynopisy prac teoretycznych, referaty i wyst#pienia, 
udost%pniono online na stronie Fundacji, spisy dokumentów dla wszystkich 
teczek (w!o"ono je tak"e na wierzch do teczek, które opisuj#). Spisy te za-
wieraj# nast%puj#ce informacje: tytu! spisu i teczki, tytu! dokumentu, data, 
sposób zapisu, liczba kart i ew. liczba egzemplarzy.
Z kolei dla cz%&ci fotogra(cznej (artystycznej) spu&cizny stworzono spisy 
zawarto&ci poszczególnych pude! archiwalnych, które zawieraj# nast%puj#ce 
informacje: 

x� �wyst%puj#ce w danej teczce sygnatury (od… do…),
x� �imi% i nazwisko twórcy oraz lata "ycia,
x� �nazwa cyklu i daty jego realizacji,
x� �sygnatura obiektu,
x� �format,
x� �opis, data powstania.

Opis ka"dego obiektu zawiera równie" niewielk# „wgl#dówk%”. 
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Ze wzgl!du na bezpiecze"stwo przechowywania materia#ów, s$ one u#o%one 
w pud#ach od najwi!kszych (na dole) do najmniejszych (na górze), czasami 
wi!c uk#ad ten nie odzwierciedla uk#adu informacyjnego ukazanego na spi-
sie zawarto&ci pud#a. 

ZoSIA
Od'roku 2013 Fundacja wpisywa#a cz!&( rekordów do wydanego przez Na-
rodowe Archiwum Cyfrowe Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwal-
nej (ZoSIA). )$cznie wprowadzono ok.'10 tys. rekordów. Nie wida( ich jed-
nak w serwisie szukajwarchiwach.pl, ze wzgl!du na trudno&ci techniczne. 

��%�� 6WUXNWXUD�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Zasób Fundacji Archeologia Fotogra*i podzielony jest wed#ug artystów na 
archiwa, którym nadano kolejne numery.
W obr!bie tych archiwów zdj!cia uszeregowane s$ (w miar! mo%liwo&ci) 
wed#ug cykli (podzia# ten nie uobecnia si! w sygnaturze), a w ich ramach 
chronologicznie. Poza tym materia#y podzielone s$ ze wzgl!du na technik! 
zapisu na: negatywy, pozytywy, diapozytywy, albumy, czo#ówki, druki, *l-
my, makiety i prace gra*czne (rysunek, malarstwo, kola%). Podzia# ten od-
zwierciedlony jest w sygnaturze oznaczeniami literowymi. 
Ponadto archiwum Zbigniewa D#ubaka, oprócz cz!&ci artystycznej, zawiera 
cz!&( dokumentow$, podzielon$ na dzia#y, a w ich ramach na teczki (nie-
które dzia#y sk#adaj$ si! tylko z jednej teczki; w tym wypadku nazwa dzia#u 
jest równie% tytu#em teczki). 
Struktura zasobu archiwalnego Fundacji (z uwzgl!dnieniem podzia#ów 
w obr!bie archiwum Z. D#ubaka) przedstawia si! nast!puj$co: 
01'– archiwum Zbigniewa D#ubaka,

x� �cz!&( artystyczna,
x� �cz!&( dokumentowa

 I. Maszynopisy, odczyty.
 II. R!kopisy.
 III. Wywiady, teksty o Z. D#ubaku.
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 IV.  „Zbigniew D!ubak. Wybrane teksty o sztuce 1948–1977”"– ma-
teria!y przygotowawcze.

 V. T!umaczenia tekstów Z. D!ubaka.
 VI. Prace magisterskie o Z. D!ubaku.
 VII. Wystawy"– materia!y przygotowawcze.
 VIII. Seminarium Warszawskie.
 IX.  „Sztuka jako dzia!anie w kontek#cie rzeczywisto#ci”, 11$17 

lipca 1977, Galeria Remont, Warszawa, konferencja mi%dzyna-
rodowa.

 X. Dydaktyka.
 XI. Zawodowe.
 XII. Osobiste.

02"– archiwum Zo&i Chom%towskiej,
03"– archiwum Janusza B'kowskiego,
04"– archiwum Zo&i Chrz'szczowej,
06"– archiwum Jerzego Lewczy(skiego,
07"– archiwum Wojciecha Zamecznika,
08"– archiwum Tadeusza Sumi(skiego,
11"– archiwum Mariusza Hermanowicza,
12"– archiwum Jana Jastrz%bskiego,
13"– archiwum Antoniego Zdebiaka,
14"– archiwum Marka Piaseckiego,
15"– archiwum Andrzeja Georgiewa. 

��&�� 6SRVyE�V\JQRZDQLD�PDWHULDâyZ

Obecnie nadawane przez Fundacj% sygnatury maj' nast%puj'cy kszta!t:
07-N-02860,
gdzie cyfra na pocz'tku oznacza numer archiwum artysty, litera w #rodku 
odzwierciedla rodzaj materia!u, a kolejny numer"– pozycj% danego doku-
mentu w ramach poprzedniej grupy (sygnatura powy)ej to negatyw numer 
2860 w archiwum Wojciecha Zamecznika). Ka)da grupa materia!ów po-
dzielona ze wzgl%du na technik% zapisu ma odr%bn' numeracj%. 
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Literowe oznaczenia stosowane w sygnaturach:
x� �N!– negatyw,
x� �A!– pozytyw,
x� �E!– diapozytyw,
x� �K!– album,
x� �G!– czo"ówka,
x� �C!– druk,
x� �H!– makieta,
x� �V!– #lm,
x� �B!– rysunek, malarstwo, kola$. 

Dodatkowo sygnatur% mo$e uzupe"nia& dodany po uko'niku numer odbit-
ki, je'li jest ich wi%cej ni$ jedna. Po!uko'niku widnieje wtedy np.!2-5!– co 
oznacza drug( odbitk% z pi%ciu. 
W przesz"o'ci Fundacja stosowa"a bardziej skomplikowan( sygnatur%, która 
zawiera"a równie$ oznaczenie formatu obiektu. Wtedy przyk"adowa sygna-
tura wygl(da"a nast%puj(co:
01-A-05-00814,
gdzie 05 by"o oznaczeniem formatu (01 oznacza"o format najmniejszy! – 
cyfra ros"a wraz z wielko'ci( materia"u). Powy$sza sygnatura wskazuje na 
do'& du$( odbitk% z archiwum Z. D"ubaka.
Fotogra#e znajduj(ce si% w albumach maj( d"u$sz( sygnatur%, np.:
04-K-021-04-A-02-00216,
gdzie powtórzone dwukrotnie 04 oznacza archiwum Z. Chrz(szczowej 
(w niektórych przypadkach numer oznaczaj(cy archiwum wyst%puje tylko 
raz, na pocz(tku sygnatury), K oznacza album, 021!– numer kolejnej karty 
z albumu, A!– odbitk%, 02!– rozmiar odbitki, 00216!– numer kolejny odbitki 
w ramach wszystkich odbitek w archiwum Chrz(szczowej. Karta z albumu 
jest równie$ osobnym obiektem w bazie i w tym wypadku ma sygnatur%  
04-K-021 (patrz: za"(cznik nr!28). 
Sposób nadawania sygnatur w ramach poszczególnych archiwów niekiedy 
si% ró$ni, zawsze jednak taki sam pozostaje pocz(tkowy kszta"t sygnatury!– 
dwucyfrowe oznaczenie archiwum oraz litera odnosz(ca si% do techniki wy-
konania. 
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W przypadku archiwum dokumentowego Z. D!ubaka (nie jest ono wprowa-
dzone do baz online) sygnatura teczki sk!ada si" z cyfry rzymskiej oznacza-
j#cej dzia! archiwum (patrz: sekcja 13B$– Struktura zasobu archiwalnego) 
oraz kolejnej cyfry arabskiej, oznaczaj#cej kolejn# teczk" w ramach danego 
dzia!u. 
Sygnatury nanoszone s# na poszetki i obwoluty, w których przechowywa-
ne s# materia!y (patrz: za!#cznik nr$23) oraz na pud!a archiwalne (wtedy 
na pud!ach widnieje informacja o zakresie sygnatur materia!ów w nich 
umieszczonych, cz"sto równie% uzupe!niona dodatkowymi informacjami, 
jak nazwisko fotografa, typ materia!ów, tytu! cyklu itp.; patrz: za!#czniki 
nr$19 i 29). 
W przypadku archiwum dokumentowego Z. D!ubaka teczka opisana jest 
za pomoc# naniesionej na niej sygnatury oraz imienia i nazwiska twórcy, 
nazwy dzia!u dokumentów i tytu!u teczki.

��'�� 6WRVRZDQLH�PDWHULDâyZ�SRPRFQLF]\FK

W pracach z archiwami fotogra&cznymi Fundacja korzysta!a m.in.$z wiedzy 
i do'wiadczenia zagranicznych instytucji specjalizuj#cych si" w tej dziedzi-
nie, które pracownicy Fundacji odwiedzali i w których mieli okazj" obser-
wowa( ich prac" i sposoby rozwi#zywania problemów. 
Tworz#c now# baz" danych, pracownicy Fundacji stosowali mi"dzynarodo-
we standardy opisu archiwalnego$– ISAD i ISAAR. 

��(�� 6\VWHP�LQIRUPDF\MQ\

Fundacja stworzy!a w!asny system informacyjny s!u%#cy opisowi archiwa-
liów, którego specy&ka przejawia si" zw!aszcza w strukturze archiwum oraz 
sposobach sygnowania materia!ów. Obecnie system informacyjny FAF jest 
w fazie przemiany$– przej'cia ze starej bazy danych (opartej na bibliotecz-
nym systemie Midas) do nowej$– projektowanej od pocz#tku na potrzeby 
Fundacji, ale jednocze'nie kompatybilnej ze standardem ISAD. 
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��)�� 'RGDWNRZH�XZDJL

Na obecnym etapie pracy nad systemem informacyjnym Fundacji Arche-
ologia Fotogra!i (programowanie nowej bazy danych) zachodzi potrzeba 
pogodzenia specy!cznego dla Fundacji sposobu opracowania archiwum 
(jego struktury i systemu sygnatur) z mi"dzynarodowymi standardami opi-
su archiwalnego, które maj# by$ spe%nione w nowej bazie danych. 

����8GRVWċSQLDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
Podstawowym sposobem udost"pniania materia%ów z archiwów Fundacji 
Archeologia Fotogra!i jest ich udost"pnianie online&– w szczególno'ci przy 
u(yciu bazy danych, do której mo(na wej'$ z poziomu strony internetowej 
Fundacji; cz"sto jednak sprawia ona problemy techniczne i jest awaryjna. 
Przygotowywana jest nowa wersja bazy danych, w ramach Wirtualnego 
Muzeum Fotogra!i, w którym znajd# si" równie( materia%y z innych pla-
cówek przechowuj#cych fotogra!e. Jej premiera planowana jest na kwie-
cie) 2018& r. W serwisie ma znale*$ si" ponad 22 tys. obiektów z %#cznie 
pi"ciu instytucji oraz 35 tys. skanów wykonanych przez Fundacj" w latach 
2008+2016. 
Ponadto Fundacja regularnie publikuje na swojej stronie WWW tematycz-
ne przegl#dy cz"'ci materia%ów z archiwów, które akurat s# opracowywane.
Digitalizacja jest bardzo wa(nym elementem dzia%alno'ci Fundacji, która 
stosuje najwy(szej klasy sprz"t, profesjonalne standardy digitalizacji i po-
siada wydzielon# pracowni" s%u(#c# wykonywaniu cyfrowych kopii zarów-
no z materia%ów transparentnych, jak i nieprzezroczystych (patrz: za%#cznik 
nr&30). Wykonywanie kopii o du(ej rozdzielczo'ci z materia%ów przecho-
wywanych przez Fundacj" ma znaczenie równie( ze wzgl"du na status tych 
obiektów, które (poza archiwum Chom"towskiej) s# przekazane w ramach 
depozytu, a nie daru. W razie wycofania depozytu przez w%a'cicieli (spad-
kobierców artystów) FAF wci#( pozostaje posiadaczem wykonanych kopii 
i mo(e nimi dysponowa$. 
Fundacja jest równie( otwarta na udost"pnianie archiwaliów na miejscu, 
w swojej siedzibie, cho$ takich u(ytkowników nie ma wielu. Fundacja nie 
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dysponuje oddzieln! pracowni! naukow!, obecnie (ze wzgl"du na niedaw-
n! przeprowadzk") nie zaaran#owano jeszcze miejsca do pracy dla korzy-
staj!cych. 

��$�� 6SRVRE\�XGRVWċSQLDQLD

Online $
Na miejscu $

��%�� .ZHUHQG\�DUFKLZDOQH�

Pracownicy Fundacji wykonuj! wiele kwerend od zewn"trznych zlecenio-
dawców, zwi!zanych z komercyjnymi publikacjami (wtedy s! one odp%at-
ne), publikacjami naukowymi, projektami edukacyjnymi czy kulturalnymi 
(wtedy s! one bezp%atne).

��&�� 2FHQD�GRVWċSQRğFL�L�RJUDQLF]HQLD�Z�GRVWċSLH�

Obecnie (marzec 2018& r.) dost"p do materia%ów archiwalnych Fundacji 
w Internecie jest znacznie ograniczony z powodu awaryjno'ci bazy danych. 
Stan ten z pewno'ci! znacznie poprawi si", gdy dojdzie do udost"pnienia 
szerokiej publiczno'ci poprawnie dzia%aj!cej nowej bazy danych w ramach 
Wirtualnego Muzeum Fotogra(i.

��'�� /LF]ED�Xī\WNRZQLNyZ�

Oko%o 10 osób rocznie (w przypadku udost"pniania na miejscu). Brak da-
nych w przypadku udost"pniania online (obecnie u#ywana stara baza jest 
awaryjna, a nowa wci!# w trakcie przygotowania).

��(�� 5RG]DMH�Xī\WNRZQLNyZ

Na miejscu z materia%ów korzystaj! przede wszystkim profesjonali'ci zwi!-
zani z histori! sztuki, histori! fotogra(i i zawodow! fotogra(!, badacze 
i studenci. 
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��)�� 6SRVyE�UHMHVWURZDQLD�XGRVWċSQLHĕ�

Brak. 

����3UREOHP\
Podstawowym problemem w dzia!alno"ci Fundacji Archeologia Fotogra#i 
wskazywanym przez informatorki jest oparcie pracy na niestabilnym sys-
temie grantowym. Tak wypowiada!a si$ o tym prezeska Fundacji, Karolina 
Pucha!a-Rojek:

Zadajemy sobie pytanie, czy my rzeczywi!cie powinni!my to tak robi". Zda-
jemy sobie spraw#, $e mamy bardzo cenne archiwa, które w%a!ciwie powinny 
si# znajdowa" pod opiek& instytucji o sta%ym 'nansowaniu. Jeste!my NGO-
-sem i jeste!my bardzo podatni na ten system dotacji. Akurat mamy teraz 
!wietn& sytuacj#, bo mamy trzyletni& dotacj#, ju$ teraz dwu-. Wi#c wiemy, 
co b#dzie za(rok.(Ale ten poprzedni system, który sprawia%, $e w%a!ciwie do 
marca nie wiedzieli!my, czy w ogóle b#dziemy dalej pracowa", czy mamy 
zwalnia" pó% zespo%u i wycisza" prac# nad archiwami… To(jest bardzo fru-
struj&ce. I(zdajemy sobie spraw#, $e to nie jest system, w którym opieka nad 
tymi zbiorami, które mamy, powinna funkcjonowa"12. 

Istotn% trudno"ci% w codziennym funkcjonowaniu Fundacji jest obarczenie 
pracowników (specjalistów) ogromem zada& o charakterze formalnym, #-
nansowo-koordynacyjnym, co zabiera czas na wykonywanie zada& meryto-
rycznych, których równie' jest w archiwum bardzo wiele. 
Du'ym problemem jest tak'e przekazywanie przez spadkobierców archi-
wów partiami, co utrudnia ich opracowanie, oraz brak mo'liwo"ci uporz%d-
kowania i opisania ca!ego archiwum przez pracowników Fundacji, zanim 
podejm% si$ jego udost$pniania (digitalizowania, wystawiania, publiko-
wania). Opracowywanie archiwów partiami jest dyktowane przez warunki 

12 K. Pucha!a-Rojek, M.(Przyby!o-Ibadullajev, Wywiad nt. archiwum Fundacji Ar-
cheologia Fotogra'i, rozmawia!a M.(Wi"niewska-Drewniak, Warszawa, 12.02.2018, Ar-
chiwum prywatne MWD.
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konkursów grantowych, które zawsze zak!adaj" publikacj# materia!ów opra-
cowanych w ramach danego projektu. 

����3ODQ\�QD�SU]\V]âRğý
Najwa$niejszym wydarzeniem w nadchodz"cym czasie b#dzie dla Fundacji 
uruchomienie nowej bazy danych (Wirtualne Muzeum Fotogra%i; planowa-
ny termin zako&czenia prac to kwiecie& 2018'r.). W zwi"zku z tym Fundacja 
ma nadziej# na o$ywienie jej dzia!alno(ci i szersz" popularyzacj# zasobu 
archiwalnego. 
W kwestii opracowania archiwów priorytetami s" archiwa Antoniego Zde-
biaka, Mariusza Hermanowicza i dwa najnowsze nabytki: archiwa Andrzeja 
Georgiewa i Marka Piaseckiego. 
Fundacja ma równie$ sta!y program wystaw i publikacji; w'roku 2018 ma 
ukaza) si# du$e wydawnictwo o Wojciechu Zameczniku (we wspó!pracy 
z Muzeum ASP oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej) oraz publikacja o Mar-
ku Piaseckim.

��$�� �3RVWċSRZDQLH�]�PDWHULDâDPL�DUFKLZDOQ\PL��
Z�SU]\SDGNX�OLNZLGDFML

Zgodnie z zapisem w statucie:

Maj"tek Fundacji pozosta!y po jej likwidacji przekazany zostanie'– zgod-
nie z art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na cele spo!eczne lub gospodarcze 
zbie$ne z celami Fundacji13.

Brak zapisu dotycz"cego przekazania materia!ów archiwalnych przez Fun-
dacj# przechowywanych (wszystkie archiwa) lub posiadanych (archiwum 
Chom#towskiej) na rzecz archiwum pa&stwowego. 

13 Statut Fundacji Archeologia Fotogra!i (tekst jednolity z dnia 28 lutego 2014" r.), 
Dokument otrzymany dzi#ki uprzejmo(ci M.'Przyby!o-Ibadullajev, Archiwum prywat-
ne MWD, § 28, ust. 3.
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����0LHMVFH�Z�UXFKX�DUFKLZLVW\NL�VSRâHF]QHM�
Fundacja nie jest standardowym archiwum spo!ecznym (w w"skim ro-
zumieniu tego terminu), poniewa# wi$kszo%& materia!ów nale#y do osób 
prywatnych i jest przechowywana tylko czasowo (cho& istnieje mo#liwo%& 
zamiany depozytu na darowizn$). Mimo niestandardowych cech, nie mo#-
na jednak odmówi& Fundacji miana spo!ecznego archiwum, poniewa# jest 
w!a%cicielem archiwum Zo'i Chom$towskiej. 
Mimo to Fundacja pracuje w du#ej mierze podobnie do archiwów spo!ecz-
nych. Jej przedstawiciele bior" te# udzia! w ruchu archiwistyki spo!ecznej, 
skupionym wokó! O%rodka KARTA (m.in.(w kongresach archiwów spo!ecz-
nych).
 
����2FHQD�]QDF]HQLD�SURMHNWX�
��$�� :DUWRğý�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Materia!y przechowywane przez Fundacj$ Archeologia Fotogra'i mog" 
mie& szczególne znaczenie dla historyków sztuki, historyków fotogra'i, 
profesjonalnych fotografów i pasjonatów( – daj" bowiem mo#liwo%& nie 
tylko dost$pu do ogromnego zbioru niepublikowanych fotogra'i znanych 
polskich fotografów tworz"cych w XX(w., ale te# obserwowanie ich procesu 
twórczego. 
Nie mniej cenne s" fotogra'e reporta#owe czy osobiste, które maj" równie# 
warto%& historyczn", przedstawiaj"ce np.(Polsk$ w dwudziestoleciu mi$dzy-
wojennym, powojenn" Warszaw$, #ycie codzienne okresu PRL-u.
Nale#y jednak zauwa#y&, #e du#a cz$%& przechowywanych przez Fundacj$ 
archiwów jest depozytem, który mo#e zosta& wycofany, i orygina!y obiek-
tów tra'" z powrotem w prywatne r$ce. W takiej sytuacji Fundacja pozosta-
je jednak dysponentem kopii cyfrowych w wysokiej rozdzielczo%ci, z który-
mi w dalszym ci"gu mo#e pracowa& i udost$pnia&. 



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

508

��%�� :Sâ\Z�QD�ORNDOQĆ�VSRâHF]QRğý

Wydaje si!, "e dzia#ania Fundacji nie maj$ wi!kszego wp#ywu na ogólnie 
pojmowan$ lokaln$ spo#eczno%&, poniewa" dzia#a ona przede wszystkim 
w Warszawie, nie koncentruj$c swojej pracy wokó# poj!cia „lokalno%ci”. 
Z ca#$ pewno%ci$ jednak Fundacja skupia wokó# siebie %rodowisko zwi$zane 
z fotogra'$(– jej badaczy, fotografów-praktyków, pasjonatów, spo#eczników 
pracuj$cych z fotogra'$(– dzi!ki organizacji wielu wydarze) animuj$cych t! 
spo#eczno%& (warsztaty, wystawy, spotkania, konferencje) oraz wspó#uczest-
niczeniu w tego typu dzia#aniach organizowanych przez inne zwi$zane z fo-
togra'$ instytucje i organizacje. 

��&�� 0RīOLZ\�ZSâ\Z�QD�ZL]HUXQHN�DUFKLZyZ�Z�VSRâHF]HĕVWZLH

Fundacja Archeologia Fotogra'i funkcjonuje na styku archiwum, o%rodka 
badawczego i galerii. Jej dzia#alno%& w du"ej mierze nie b!dzie odbierana 
jako dzia#alno%& archiwum. Mo"e jednak znacz$co zwi!ksza& %wiadomo%& 
dokumentacyjn$ spo#ecze)stwa, dzi!ki cz!stej i odnosz$cej sukcesy popu-
laryzacji archiwalnych fotogra'i (i innych typów materia#ów). Du"y poten-
cja# na tym polu maj$ równie" cykliczne konsultacje dotycz$ce domowych 
archiwów fotogra'cznych.

��'�� 6WDELOQRğý�SURMHNWX

Stabilno%& ca#ego projektu oceniam jako wysok$. Fundacja realizuje obec-
nie du"e projekty 'nansowane przez instytucje publiczne, uzyska#a równie" 
bardzo wa"n$ dla swojej stabilno%ci trzyletni$ dotacj! od Urz!du Miasta. 
Ponadto Fundacja istnieje ju" od prawie 10 lat, ma ugruntowan$ w mie%cie 
pozycj!, jej pracownicy maj$ du"e do%wiadczenie w szukaniu %rodków na 
utrzymanie organizacji i szerokie kontakty z wieloma instytucjami i orga-
nizacjami. 
Jednocze%nie stabilno%& kszta#tu samego zasobu archiwalnego jest du"o 
mniejsza, ze wzgl!du na to, i" wszystkie archiwa (poza jednym) s$ w Funda-
cji zdeponowane, mog$ wi!c zosta& teoretycznie w ka"dej chwili z jej zasobu 
wycofane przez spadkobierców twórców. 
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��(�� ,QQH

Brak.  
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$UFKLZXP�=ELJQLHZD�'âXEDND��)UDJPHQW�NODWNL�SLHUVLRZHM�QDJLHM�NRELHW\��RGELWND�QD�SDSLHU]H��
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=DâĆF]QLN�QU��

$UFKLZXP�=ELJQLHZD�'âXEDND��2VWDWQLD�ID]D�EXGRZ\�6WDGLRQX�;�OHFLD�Z�:DUV]DZLH�²�JUXSD�
URERWQLNyZ��QHJDW\Z�QD�EâRQLH�IRWRJUDÀF]QHM������

=DâĆF]QLN�QU��

$UFKLZXP�-DQXV]D�%ĆNRZVNLHJR��5HSURGXNFMD�SUDF\�IRWRJUDÀF]QHM�Å8V]\µ��QHJDW\Z�QD�EâRQLH�
IRWRJUDÀF]QHM������
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=DâĆF]QLN�QU��

$UFKLZXP�0DULL�&KU]ĆV]F]RZHM��5XLQ\�6WDUHJR�0LDVWD�Z�:DUV]DZLH��SU]HMğFLH�]�XO��.DQRQLD�QDG�
:LVâċ��QHJDW\Z�QD�EâRQLH�IRWRJUDÀF]QHM

=DâĆF]QLN�QU��

$UFKLZXP�0DULL�&KU]ĆV]F]RZHM��6W\NyZNL�IRWRJUDÀL�JDODQWHULL�Z\NRQ\ZDQ\FK�QD�]OHFHQLH�,Q�
VW\WXWX�:]RUQLFWZD�3U]HP\VâRZHJR��������RGELWNL�QD�SDSLHU]H��IRW��0��:LğQLHZVND�'UHZQLDN
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=DâĆF]QLN�QU��

$UFKLZXP�:RMFLHFKD�=DPHF]QLND��6]NLF�SURMHNWX�SROVNLHJR�SDZLORQX�QD�PLċG]\QDURGRZ\FK�
WDUJDFK�Z�0HGLRODQLH��U\VXQHN�QD�SDSLHU]H������

=DâĆF]QLN�QU���

$UFKLZXP�:RMFLHFKD�=DPHF]QLND��$OLQD�=DPHF]QLN�
]�EUDWDQNLHP�-XOLXV]HP�=DPHF]QLNLHP��RGELWND�QD�
SDSLHU]H������
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=DâĆF]QLN�QU���

$UFKLZXP� :RMFLHFKD� =DPHF]QLND�� Plakat do 
ÀOPX�Å:DNDFMH�]�JDQJVWHUHPµ��GUXN�QD�SDSLH�
U]H������

�=DâĆF]QLN�QU���

$UFKLZXP�:RMFLHFKD�=DPHF]QLND��0DNLHWD�GR�F]RâyZNL�ÀOPRZHM�Å0DWND�-RDQQD�RG�$QLRâyZµ��
UHī��-HU]\�.DZDOHURZLF]��U\VXQHN�QD�SDSLHU]H
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=DâĆF]QLN�QU���

$UFKLZXP�7DGHXV]D�6XPLĕVNLHJR��5RERWQLN�
portowy w Dakarze��RGELWND�QD�SDSLHU]H������

=DâĆF]QLN�QU���

$UFKLZXP� 7DGHXV]D� 6XPLĕVNLHJR�� 'ROQRğOĆVNLH� =DNâDG\� :\WZyUF]H� 0DV]\Q� (OHNWU\F]Q\FK�
0����'2/0(/��:URFâDZ��RGELWND�QD�SDSLHU]H��E�G�
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=DâĆF]QLN�QU���

$UFKLZXP�0DULXV]D�+HUPDQRZLF]D�� /XG]LH� QD� VFKRGDFK� UXFKRP\FK�Z�3DU\īX�� GLDSR]\W\Z��
����

=DâĆF]QLN�QU���

�
$UFKLZXP�$QWRQLHJR�=GHELDND��6WXGLXP�GR�SURMHNWX��MHGQD�]�NLONXQDVWX�SUyE�GR�G\SW\NX��]H�
VWDZLHQLH�]PXPLÀNRZDQHJR�NRWD�RUD]�DXWRSRUWUHW�DUW\VW\���QHJDW\Z�QD�EâRQLH�IRWRJUDÀF]QHM��
����
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=DâĆF]QLN�QU���

$UFKLZXP�$QGU]HMD�*HRUJLHZD��3RUWUHW�0DFLHMD�
0DOHĕF]XND��RGELWND�QD�SDSLHU]H������

=DâĆF]QLN�QU���

:HUQLVDī�Z\VWDZ\�SUDF�0DULXV]D�+HUPDQRZLF]D�'R�F]HJR�PRīH�VâXī\ý�IRWRJUDÀD"��
������������IRW��3��:RMWDV��PDWHULDâ�RWU]\PDQ\�G]LċNL�XSU]HMPRğFL�0��3U]\E\âR�,EDGXOODMHY
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=DâĆF]QLN�QU���

3U]\NâDG�RSLVX�SXGHâ�DUFKLZDOQ\FK�Z�)XQGDFML�$UFKHRORJLD�)RWRJUDÀL��������������IRW��0��:Lğ��
QLHZVND�'UHZQLDN

=DâĆF]QLN�QU���

.DUWD�]�DOEXPX�URG]LQQHJR�:RMFLHFKD�=DPHF]QLND��������������IRW��0��:LğQLHZVND�'UHZQLDN
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=DâĆF]QLN�QU���

:QċWU]H�PDJD]\QX�)XQGD�
FML�$UFKHRORJLD�)RWRJUDÀL��
������������IRW��0��:LğQLHZ�
VND�'UHZQLDN

=DâĆF]QLN�QU���

3XGHâNR� ]� QHJDW\ZDPL� ]� DUFKLZXP� =RÀL� &KR�
PċWRZVNLHM�� ������������ IRW�� 0�� :LğQLHZVND�
�'UHZQLDN
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=DâĆF]QLN�QU���

:QċWU]H� SXGâD� DUFKLZDOQHJR�� ZLGRF]QH� REZROXW\� ]� QDQLHVLRQ\PL� V\JQDWXUDPL� IRWRJUDÀL��
������������IRW��0��:LğQLHZVND�'UHZQLDN
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=DâĆF]QLN�QU���

2GELWNL� ]� DUFKLZXP� =RÀL� &KRPċWRZVNLHM� SU]HFKRZ\ZDQH� Z� IROLL� DUFKLZDOQHM�� �������������
IRW��0��:LğQLHZVND�'UHZQLDN

=DâĆF]QLN�QU���

3U]HFKRZ\ZDQLH�PDNLHW�GR�SODNDWyZ�QD�
SU]\NâDG]LH�PDNLHW\�:RMFLHFKD�=DPHF]QLND��
IRW��0��:LğQLHZVND�'UHZQLDN
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=DâĆF]QLN�QU���

$UFKLZXP�=ELJQLHZD�'âXEDND��6W\NyZNL�GR�VHULL�Å*HVW\NXODFMHµ��RGELWND�QD�SDSLHU]H������
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=DâĆF]QLN�QU���

�

3U]\NâDGRZ\�RSLV�IRWRJUDÀL�L�PDNLHW\�GR�SODNDWX�Z�VWDUHM�ED]LH�GDQ\FK�)XQGDFML�$UFKHRORJLD�
)RWRJUDÀL
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=DâĆF]QLN�QU���

�

6\JQRZDQLH�IRWRJUDÀL�]�DOEXPX�QD�SU]\NâDG]LH�NDUW\�]�DOEXPX�]�DUFKLZXP�=RÀL�&KU]ĆV]F]R�
ZHM

=DâĆF]QLN�QU���

3U]\NâDG\�RSLVX�SXGHâ�DUFKLZDOQ\FK�Z�)XQGDFML�$UFKHRORJLD�)RWRJUDÀL��������������IRW��
0��:LğQLHZVND�'UHZQLDN
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=DâĆF]QLN�QU���

)UDJPHQW�SUDFRZQL�GLJLWDOL]DFML�)XQGDFML�$UFKHRORJLD�)RWRJUDÀL��ZLGRF]QH�VWDQRZLVNR�GR�IR�
WRJUDIRZDQLD�QHJDW\ZyZ��������������IRW��0��:LğQLHZVND�'UHZQLDN

=DâĆF]QLN�QU����²�%LEOLRJUDÀD

:\ZLDG\

Przyby!o-Ibadullajev M., Wywiad nt. archiwum Fundacji Archeologia Fotogra!i, 
rozmawia!a M."Wi#niewska-Drewniak, Warszawa, 13.02.2018, Archiwum 
prywatne MWD.

Pucha!a-Rojek K., Przyby!o-Ibadullajev M., Wywiad nt. archiwum Fundacji Ar-
cheologia Fotogra!i, rozmawia!a M." Wi#niewska-Drewniak, Warszawa, 
12.02.2018, Archiwum prywatne MWD.

3RPRFH�DUFKLZDOQH

[Spis dokumentów w archiwum Zbigniewa D"ubaka FAF] „Zbigniew D"ubak. Wybra-
ne teksty o sztuce 1948–1977”#– materia"y przygotowawcze, http://faf.org.pl/
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Dlubak_spis%20dokumentow_pdf/IV.ZD.Wybrane_teksty_o_sztuce.pdf 
[dost!p: 22.02.2018].

[Spis dokumentów w archiwum Zbigniewa D!ubaka FAF] Maszynopisy, http://faf.
org.pl/Dlubak_spis%20dokumentow_pdf/I.Maszynopisy.Odczyty.pdf [do-
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Tlumaczenia_tekstow_ZD.pdf [dost!p: 22.02.2018].
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ku, http://faf.org.pl/Dlubak_spis%20dokumentow_pdf/III.Wywiady.Teksty-
_o_ZD.pdf [dost!p: 22.02.2018].
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index.jsp [dost!p: 02.03.2018].

Wirtualne Muzeum Fotogra#i, http://fotomuzeum.faf.org.pl/.

0DWHULDâ\�DUFKLZDOQH

FAF/A. D"ubak, Archiwum Zbigniewa D"ubaka, sygn. 01-A-06-01149, 01-N-02-
00007, 01-A-05-00579.

FAF/G. Chom!towska/G.P. Chom!towscy, Archiwum Zo#i Chom!towskiej, sygn. 
01-A-01430, 02-A-02-00948, 02-A-001-02113.

FAF/J. B$kowski, Archiwum Janusza B$kowskiego, sygn. 03-N-02-00924.
FAF/J.D.E. Zdebiak, Archiwum Antoniego Zdebiaka, sygn. 13-N-001-00011.
FAF/J.S. Zamecznik, Archiwum Wojciecha Zamecznika, sygn. 07-B-00964, 07-A-

03372, 07-C-00041, 07-G-0200, 07-B-00095.
FAF/M. Georgiew, Archiwum Andrzeja Georgiewa, sygn. 15-A-01287B.
FAF/M. Hermanowicz, Archiwum Mariusza Hermanowicza, sygn. 11-E-00127. 
FAF/M. Jarecka, Archiwum Marii Chrz$szczowej, sygn. 04-N-01488.
FAF/T. Boniecki, Archiwum Tadeusza Sumi%skiego, sygn. 08-A-00329, 08-A-00034.
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6WDWXW\

Statut Fundacji Archeologia Fotogra!i (tekst jednolity z dnia 28 lutego 2014"r.), Do-
kument otrzymany dzi!ki uprzejmo"ci M.#Przyby$o-Ibadullajev, Archiwum 
prywatne MWD.

6SUDZR]GDQLD
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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Archeologia Fotogra!i za"rok 2010, www.faf.
org.pl/strona/sprawozdania/02_sprawozdanie_merytoryczne_i_informa-
cja_%nansowa_2010.pdf [dost!p: 26.02.2018].

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Archeologia Fotogra!i za"rok 2011, www.faf.
org.pl/strona/sprawozdania/03_sprawozdanie_merytoryczne_i_informa-
cja_%nansowa_2011.pdf [dost!p: 26.02.2018].

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Archeologia Fotogra!i za"rok 2012, www.faf.
org.pl/strona/sprawozdania/04_sprawozdanie_merytoryczne_i_informa-
cja_%nansowa_2012.pdf [dost!p: 26.02.2018].
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cja_%nansowa_2014.pdf [dost!p: 26.02.2018].

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Archeologia Fotogra!i za"rok 2015, www.faf.
org.pl/strona/sprawozdania/07_sprawozdanie_merytoryczne_i_informa-
cja_%nansowa_2015.pdf [dost!p: 26.02.2018].

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Archeologia Fotogra!i za"rok 2016, www.faf.
org.pl/strona/sprawozdania/08_sprawozdanie_merytoryczne_i_informa-
cja_%nansowa_2016.pdf [dost!p: 26.02.2018].

Sprawozdanie z dzia$alno%ci Fundacji Archeologia Fotogra!i za" rok 2009, http://
docplayer.pl/5283516-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-fundacji-archeologia-
fotogra%i-za-rok-2009.html [dost!p: 26.02.2018].
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:\VWDZ\�ZLUWXDOQH

Chrz!szczowa M., Warszawa 45-47 [wirtualna wystawa fotogra!i z zasobu Funda-
cji Archeologia Fotogra!i w serwisie Google Arts & Culture], https://www.
google.com/culturalinstitute/beta/u/0/exhibit/ZQKiS5Gh6u2hLw [dost"p: 
26.02.2018].

Sumi#ski T., Fabryka [wirtualna wystawa fotogra!i z zasobu Fundacji Archeologia 
Fotogra!i w serwisie Google Arts & Culture], https://www.google.com/cul-
turalinstitute/beta/u/0/exhibit/eQJy_ZmENKs6Kw [dost"p: 26.02.2018].

Zamecznik W., Podró"nik [wirtualna wystawa fotogra!i z zasobu Fundacji Archeolo-
gia Fotogra!i w serwisie Google Arts & Culture], https://www.google.com/
culturalinstitute/beta/u/0/exhibit/XALCDK6vebZoJg [dost"p: 26.02.2018].

ĨUyGâD�LQWHUQHWRZH

Fundacja Archeologia Fotogra!i [w bazie O#rodka KARTA], https://archiwa.org/ar-
chiwa/fundacja-archeologia-fotogra$i [dost"p: 27.02.2018].

Fundacja Archeologia Fotogra!i w serwisie Facebook, https://www.facebook.com/
FundacjaArcheologiaFotogra$i/ [dost"p: 22.02.2018].

Fundacja Archeologia Fotogra!i w serwisie YouTube, https://www.youtube.com/
channel/UCCsyRy23KvfdtycXXtXMpIw/featured [dost"p: 27.02.2018].

Strona internetowa Fundacji Archeologia Fotogra!i, http://faf.org.pl [dost"p: 
28.02.2018].

Chom"towska Z., Ja kinuj$, $lm produkcji Fundacji Archeologia Fotogra$i, 2012, 
http://ninateka.pl/$lm/ja-kinuje-zo$a-chometowska [dost"p: 28.02.2018].

2SUDFRZDQLD

D%ugie "ycie fotogra!i. Szkolenie z zakresu konserwacji, archiwizacji, digitalizacji 
i opracowania archiwum fotogra!cznego. 26&27 kwietnia 2016'r. Materia%y 
edukacyjne, red. U. Kifer, Warszawa 2016.

Zi"bi#ska-Lewandowska K., Pucha%a-Rojek K., Wirtualne archiwum' – wirtualna 
kolekcja Fundacji Archeologia Fotogra!i, b.m., b.d.

Pucha%a-Rojek K., Szyma#ska M., Turczyniak M.&et al., D%ugie "ycie fotogra!i. Long 
life for photography, Warszawa 2016.
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���:SURZDG]HQLH�
�$�� 1D]ZD�DUFKLZXP�

Klub Historyczny LGBTQIA Fem
Warszawa

�%�� 6NUyFRQ\�RSLV�SURMHNWX�

Klub Historyczny LGBTQIA Fem1 dzia!a przy Fundacji Q w Warszawie, 
zajmuj"c si# dokumentowaniem historii spo!eczno$ci osób nieheteronor-
matywnych w Polsce oraz histori" feminizmu. Na% archiwum sk!adaj" si# 
materia!y z XX i XXI%w.%– m.in.%ulotki, broszury, ziny, czasopisma, ksi"&ki, 
fotogra'e, dokumentacja aktowa. 

�&�� ,QIRUPDWRU]\�

Agnieszka Wiciak% – z wykszta!cenia historyczka i psycholo&ka, koordy-
natorka dzia!a( historycznych podejmowanych przez Fundacj# i jedna 
z dwóch jej fundatorek. 

1 Skrót LGBTQIA odnosi si# do terminów „lesbian, gay, bisexual, transsexual/
transgender, questioning, intersexual, asexual” (lesbijka, gej, osoba biseksualna, osoba 
transseksualna/transgenderyczna, osoba kwestionuj"ca swoj" seksualno$)/p!e), osoba 
aseksualna), natomiast skrót „Fem” odnosi si# do feminizmu.
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Kamil Prykowski! – z wykszta"cenia archiwista i zarz#dca dokumentacj#, 
w Fundacji Q odpowiada za promocj$ i PR oraz kwestie zwi#zane z archi-
wum. 

�'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�LQIRUPDFML�

Data i miejsce wywiadu 4.08.2018!r.
  zaprzyja%niona kancelaria prawna 

w Warszawie 
Data i miejsce obserwacji jw. 
Data i miejsce zapoznania si$  
z dokumentami zastanymi

4.08.2018! r., po kontakcie mailo-
wym z A.! Wiciak w grudniu 2018 
oraz w okresie lipiec 2018–marzec 
2019 (%ród"a internetowe)

�(�� 8ZDJL�

Raport uzyska" akceptacj$ informatorów w lipcu 2019!r.
Raport opublikowano w Repozytorium UMK w sierpniu 2019!r.2 

 
���3URÀO�SURMHNWX�
�$�� 1D]ZD�MHGQRVWNL�SURZDG]ĆFHM�DUFKLZXP�

Fundacja Q. 

�%�� 7HPDW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Fundacja kolekcjonuje materia"y o charakterze archiwalnym i bibliotecz-
nym, dotycz#ce osób nieheteronormatywnych (z przewag# osób homosek-
sualnych, zw"aszcza gejów) oraz ruchu LGBT+ w Polsce.

2 M. Wi&niewska-Drewniak, Klub Historyczny LGBTQIA Fem!– raport z badania 
terenowego, 2019, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/5944 [dost$p: 18.12.2019].
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�&�� /RNDOL]DFMD�L�WHUHQ�G]LDâDQLD�

Fundacja zlokalizowana jest w Warszawie. 
Dzia!ania fundacji „w terenie” (np." spotkania, gry) odbywaj# si$ w War-
szawie, ale odbiorcy dzia!alno%ci internetowej (bardzo istotnej w hierarchii 
zada& fundacji) pochodz# z ca!ego kraju, a w du'ej mierze równie' z zagra-
nicy (patrz: sekcja 7"– Dzia!ania podejmowane przez archiwum). 

�'�� 'DWD�SRZVWDQLD�

2017 
 
���3RF]ĆWNL�

Cz$%( osób obecnie na sta!e wspó!pracuj#cych z Fundacj# Q w poprzednich 
latach dzia!a!o w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa, równie' w ramach 
projektów historycznych i archiwistycznych (w tym: nagrywanie wywiadów 
historii mówionej). Z ró'nych wzgl$dów osoby te zdecydowa!y si$ na od-
dzielenie od stowarzyszenia i w lutym 2017" r. za!o'y!y Klub Historyczny 
LGBTQIA Fem, który da! pocz#tek za!o'onej w sierpniu tego samego"roku 
Fundacji Q. 
 
���&HOH�LVWQLHQLD

Statut Fundacji Q wymienia nast$puj#ce cele jej istnienia oraz formy ich 
realizacji:

§4
Celem Fundacji jest dzia!alno%( pomocowa, kulturalna i edukacyjna skie-
rowana do spo!ecze&stwa, w szczególno%ci:
A.  Prowadzenie dzia!alno%ci na rzecz poprawy jako%ci 'ycia, ochrony 

i promocji zdrowia, w tym edukacji seksualnej.
B.  Edukacja w zakresie ró'norodno%ci spo!ecznej.
C.  Poprawa dobrostanu psychicznego osób nieheteronormatywnych.
D.  Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego oraz promocja zdrowia 

osób nieheteronormatywnych.
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E.  Pomoc osobom do!wiadczaj"cym sytuacji kryzysowych.
F.  Zachowanie dziedzictwa kulturowego spo#eczno!ci LGBTQ.
G.  Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do integracji !rodowiskowej, tak$e 

osób starszych i niepe#nosprawnych.
H.  Przeciwdzia#anie patologiom spo#ecznym.
I.  Przeciwdzia#anie przemocy w rodzinie.
J.  Promocja i organizacja wolontariatu oraz dzia#alno!% na rzecz spo#ecz-

no!ci lokalnych.
K.  Dzia#alno!% w zakresie poszanowania praw cz#owieka i obywatela.
L.  Budowanie otwartego spo#ecze&stwa, wolnego od skrajnych postaw 

ideologicznych.
§5
Fundacja realizuje swoje cele przez:
A.  Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, seksuologicznego, praw-

nego oraz psychoterapii.
B.  Organizacj' szkole&, warsztatów, konferencji, debat, spotka& eduka-

cyjnych.
C.  Prowadzenie dzia#alno!ci badawczej oraz wydawniczej.
D.  Tworzenie materia#ów audiowizualnych i gier edukacyjnych.
E.  Realizacj' kampanii spo#ecznych.
F.  Prowadzenie interwencji kryzysowej oraz coachingu.
G.  Prowadzenie dzia#a& w obszarze pro(laktyki HIV/AIDS.
H.  Prowadzenie grup rozwojowych i grup wsparcia.
I.  Udzielanie wsparcia osobom nieheteronormatywnym do!wiadczaj"-

cym wykluczenia ze wzgl'du na bezdomno!%, uzale$nienia, niepe#no-
sprawno!% lub inne czynniki wykluczaj"ce.

J.  Organizowanie i wspomaganie ró$nych form pomocy zmierzaj"cych 
do poprawy warunków $yciowych osób w kryzysie, w tym m.in.)two-
rzenie i prowadzenie placówek realizuj"cych cele Fundacji, takich jak 
prowadzenie punktów konsultacyjno-terapeutycznych, domów senio-
ra, rotacyjnych mieszka& adaptacyjnych (np.)w formie hosteli), innych 
punktów dora*nokonsultacyjnych.

K.  Prowadzenie Telefonu Zaufania.
L.  Prowadzenie archiwum oraz archiwum historii mówionej.
M.  Upowszechnianie wiedzy o historii spo#eczno!ci nieheteronormatyw-

nej i feminizmu w Polsce i na !wiecie.
N.  Organizowanie akcji promuj"cych rozwój kultury (wystaw, festiwali 

sztuki (lmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych), happenin-
gów, spotka& dyskusyjnych i innych form artystycznego wyrazu.
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O.  Prowadzenie biblioteki.
P.  Organizowanie wydarze! integracyjnych dla spo"eczno#ci niehetero-

normatywnej w Polsce.
R.  Wspó"praca z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie reali-

zacji celów Fundacji.
S.  Wspó"praca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodna z ce-

lami statutowymi3.

Twórcy archiwum podkre#laj$ szczególn$ istotno#% dzia"a! o charakterze 
historycznym i archiwistycznym oraz edukacyjnym, które wiod$ prym 
w#ród wszystkich typów aktywno#ci podejmowanych przez fundacj&. Cele 
o charakterze typowo archiwistycznym zosta"y wskazane w statucie fundacji 
w §4 lit. F oraz §5 lit. L.
Celem dzia"alno#ci dokumentacyjnej prowadzonej przez Fundacj& Q jest 
zabezpieczenie materialnych #ladów (dokumentacji i wydawnictw) zwi$za-
nych z histori$ osób nieheteronormatywnych w Polsce, jak równie' zmate-
rializowanie ich wspomnie! poprzez nagrywanie relacji historii mówionej. 
Dzia"ania te maj$ charakter ratowniczy, zwi$zany z przekonaniem twórców 
archiwum, 'e zarówno materialne, jak i niematerialne #lady tej przesz"o#-
ci s$ zagro'one, poniewa' nie jest ona przedmiotem zainteresowania pod-
miotów publicznych. Up"yw czasu powoduje degradacj& i rozproszenie tych 
#ladów oraz odchodzenie kolejnych #wiadków historii. Jednocze#nie twórcy 
archiwum maj$ poczucie, 'e historia LGBT+ w Polsce jest pomijana w o(-
cjalnej historiogra(i i zaniedbanie jej dokumentowania spowoduje, 'e przy-
sz"e pokolenia historyków, którzy b&d$ chcieli bada% ten temat, napotkaj$ 
ogromne braki w )ród"ach. Wa'nym celem archiwum jest w"a#nie dotarcie 
do „historii o(cjalnej”, „mainstreamowej”, a nie tylko aktywno#% w w$skim 
#rodowisku osób LGBT+. Funkcjonowanie fundacji jest w du'ej mierze 
skierowane do przysz"ych pokole! badaczy przesz"o#ci.
Na blogu Patryka Chilewicza, we wpisie zatytu"owanym Zbieramy na mu-
zeum, którego pa!stwo nie chce stworzy", twórcy archiwum wypowiadaj$ si& 
nast&puj$co:

3 Statut Fundacji Q z 9.08.2017* r., http://www.fundacjaq.eu/?url=o-nas/statut.
html [dost&p: 10.03.2019].
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W Polsce o!cjalnie istnieje jeden rodzaj historii: bia"y, niez"omny, katolicki 
m#$czyzna hetero rzuca si# w wir wojny i oddaje $ycie za Rzeczpospolit%. 
Wiemy to, ka$dy w szkole przeszed" tak% propagand#. Oczywi&cie jest to 
tylko cz#&' rzeczywisto&ci lat minionych.
Historia osób nieheteroseksualnych jest w"a&ciwie przemilczana, w czym 
wszyscy dotychczasowi w"odarze byli, z ma"ymi wyj%tkami, zgodni.  
LGBTQ nie by"o, nie ma, nie "o$ymy na nich pieni#dzy i nie po&wi#camy 
czasu w Sejmie. […]
Nie mo$emy pozwoli', by z powodu kolejnych zaniedba( polskich urz#d-
ników historia ruchu i kultura LGBTQ naszego kraju umar"a. Nie pozwól-
my, by pami#' o dzia"aczach lat minionych znik"a. Pami#tajcie, $e kiedy& to 
mo$emy by' my. My te$ znikniemy4.

Wa$nym aspektem dzia"alno&ci archiwum jest budowanie to$samo&ci osób 
LGBT+ w Polsce, przede wszystkim przekazywanie m"odym osobom nie-
heteronormatywnym, $e nie s% pierwsi, $e historia LGBT+ w Polsce si#ga 
du$o dalej wstecz ni$ mo$e im si# wydawa', $e nie s% sami, a tak$e, $e kiedy& 
osoby nieheteronormatywne napotyka"y wi#ksze ni$ wspó"cze&nie trudno-
&ci zwi%zane z budowaniem spo"eczno&ci. 
Fundacja zainteresowana jest równie$ uwidacznianiem spo"eczno&ci 
LGBT+ i przeciwdzia"aniem jej marginalizacji, a jednocze&nie promowa-
niem patrzenia na t# grup# nie tylko przez pryzmat seksualno&ci. 
 
���6LHG]LED�

Obecnie archiwum przechowywane jest w zaprzyja)nionej kancelarii praw-
nej w Warszawie. Fundacja nie ma bowiem ogólnodost#pnej siedziby, 
a swoje dzia"ania realizuje m.in.*w przestrzeni miejskiej oraz w przestrzeni 
internetowej. 
 

4 P. Chilewicz, Zbieramy na muzeum, którego pa!stwo nie chce stworzy", https://
patrykchilewicz.com/zbieramy-na-muzeum-ktorego-panstwo-nie-chce-stworzyc/?+cl
id=IwAR15UDmtq47nWT4KdCXk9gEp143Byp8i-6RVhjrYC1FQdU3omJl99-mmIr4 
[dost#p 3.06.2019].
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���&KDUDNWHU\VW\ND�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
Zasób archiwum sk!ada si" z dwóch podstawowych cz"#ci; s$ to:

x� �zarejestrowane na audio lub audio/wideo relacje historii mówionej 
(born digital)%– rozmowy zw!aszcza z najstarszymi dzia!aczami pol-
skiego #rodowiska LGBT+,

x� �pozosta!e materia!y (w formie tradycyjnej), m.in.:
–  dokumentacja stowarzysze& Lambda (dokumentacja aktowa zwi$-

zana z dzia!alno#ci$ stowarzysze&),
–  listy czytelników wysy!ane do czasopism o tematyce LGBT+ „Filo” 

i „Inaczej” oraz artyku!y wysy!ane do magazynu „Inaczej”,
–  druki ulotne: ulotki, broszury, plakaty, naklejki,
–  czasopisma i ziny (przede wszystkim o tematyce LGBT+),
–  wycinki prasowe.

W#ród zbioru czasopism wymieni' mo(na nast"puj$ce tytu!y: „Gejzer” 
(pocz. XXI w.), „Gay Forum” (lata 90. XX w.), „Queer Magazine” (pocz. XXI 
w.), „Ilga Bulletin” (lata 90.), „Inaczej” (lata 90. pocz. XXI w.), „Filo” (lata 
90.), „Facet” (lata 90.), „Gay Archivist”/„Lesbian and Gay Archivist” (lata 
80. i 90.), „Nasza Bia!o-Czerwona. Gazeta Stowarzyszenia Polskich Gejów 
i Lesbijek w Kanadzie” (lata 90.), „Replika” (od roku 2010).
W dokumentacji gromadzonej przez archiwum przewa(a tematyka gejow-
ska, w du(o mniejszej cz"#ci materia!y dotycz$ce lesbijek i osób transseksu-
alnych, brakuje materia!ów na temat osób biseksualnych i aseksualnych%– ze 
wzgl"du na #wie(o#' tematyki oraz brak tego typu publikacji w obiegu. 
Zasób archiwum sk!ada si" g!ównie z materia!ów powsta!ych od lat 80., 
z du($ przewag$ lat 90. zwi$zan$ z ówczesnym aktywnym rozwojem i dzia-
!aniami spo!eczno#ci LGBT+. Pojedyncze dokumenty pochodz$ z wcze-
#niejszych okresów; najstarszy obiekt to czasopismo z 1916%r. 
J"zykiem zdecydowanej wi"kszo#ci materia!ów jest j"zyk polski, pojedyncze 
obiekty s$ w j"zyku niemieckim, francuskim i angielskim.
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�$�� =DVyE�WUDG\F\MQ\�F\IURZ\

Archiwum posiada zasób tradycyjny (dokumentacja aktowa, fotogra!e, 
druki ulotne, wydawnictwa) oraz zasób cyfrowy born digital (historia mó-
wiona); archiwum wykonuje równie" cyfrowe kopie posiadanych w orygi-
nale materia#ów tradycyjnych. 

�%�� :LHONRğý�]DVREX�

W sk#ad zasobu archiwalnego born digital wchodzi 15 wywiadów historii 
mówionej.
Materia#y tradycyjne przechowywane s$ w 10 kartonowych pud#ach% – ze 
wzgl&du na stan opracowania i ich ró"norodno'( trudno oceni( sumarycz-
nie wielko'( zasobu. 
Do materia#ów tradycyjnych zaliczy( mo"na równie" ok.%100 plakatów i po-
nad 300 numerów czasopism i zinów. 

�&�� )RUPDW\�]DSLVX�L�FKDUDNWHU�À]\F]Q\�]DVREX�
Materia#y oryginalne 

R&kopisy )
Fotogra!e tradycyjne )
Fotogra!e cyfrowe 
Wideo analogowe )
Wideo cyfrowe )
Nagrania d*wi&kowe analogowe 
Nagrania d*wi&kowe cyfrowe )
 Dokumentacja elektroniczna  
(inna ni" foto, audio lub wideo)  
Druki ulotne )
Ksi$"ki i czasopisma )
Muzealia )

Kopie cyfrowe 

R&kopisy 
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Fotogra!e tradycyjne " 
Wideo analogowe 
Nagrania d#wi$kowe analogowe 
Druki ulotne " 
Inne 

 
���']LDâDQLD�SRGHMPRZDQH�SU]H]�DUFKLZXP�
�$�� :\VWDZ\�

Klub Historyczny tworzy wystawy wirtualne za pomoc% serwisu Google 
Arts & Culture. Do&tej pory w serwisie twórcy archiwum zamie'cili nast$-
puj%ce wystawy:

x� �Plakaty polskich organizacji LGBTQIA (Posters of Polish LGBTQIA or-
ganizations)&– j$zykiem narracji wystawy jest j$zyk angielski; wysta-
wa przedstawia plakaty z lat 2000. i 2010. tworzone i przechowywane 
przez ró(ne organizacje LGBTQIA, w tym przez Fundacj$ Q; 

x� �Po Akcji »Hiacynt«! – FILO (A"er »Hyacinth«! – FILO)& – j$zykiem 
narracji wystawy jest j$zyk angielski; wystawa przedstawia materia)y 
zwi%zane z powstaniem pisma „Filo” (fragmenty czasopisma, w tym 
ziny, fragmenty wywiadu z twórc% pisma Ryszardem Kisielem, kore-
spondencja; patrz: za)%cznik nr&1).

W listopadzie 2018&r. twórcy archiwum zorganizowali wystaw$ archiwaln% 
o charakterze instalacji ulicznej, która zosta)a umieszczona w centrum War-
szawy, na ulicy Z)otej (patrz: za)%cznik nr&2). Wystawa zosta)a zatytu)owana 
„100-lecie…” i sk)ada)a si$ z kopii materia)ów zgromadzonych w archiwum. 
Celem wystawy by)o pokazanie „niewidoczno'ci” stu ostatnich lat historii 
LGBT+ w kontek'cie hucznych o!cjalnych obchodów stulecia niepodleg)o-
'ci. W ci%gu trzech godzin wystawa zosta)a zniszczona. 

�%�� .RQIHUHQFMH��VSRWNDQLD��ZDUV]WDW\��OHNFMH��Z\NâDG\¬�

Brak.  
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�&�� *U\��NRQNXUV\��WXU\VW\ND�DUFKLZDOQD¬�

W czerwcu 2018!r., w okresie po paradzie równo"ci, Klub zorganizowa# gr$ 
miejsk% pt. „Niech hiacynt pozostanie na zawsze tylko kwiatem”. Scenariusz 
do gry powsta# we wspó#pracy z &rm% organizuj%c% eventy „Warsztatownia 
I!mniej wi$cej”. Gra toczy#a si$ w centrum Warszawy, na ulicy Marsza#kow-
skiej. Na!stacjach gry rozmieszczone zosta#y elementy wystawy dotycz%cej 
akcji „Hiacynt”. 
W grudniu 2018!r. Klub opublikowa# na stronie internetowej Fundacji Q 
quiz pt. „Jak dobrze znasz histori$ ruchu LGBT+ w Polsce i na "wiecie?”, 
zach$caj%c sympatyków Klubu do sprawdzenia swojej wiedzy i publikacji 
wyniku quizu na Facebooku. 
W kwietniu 2019! r. dzia#aczka Klubu Historycznego opowiada#a o dzia-
#alno"ci archiwum na spotkaniu z cz#onkami Pracowni Bada' na Histori% 
i To(samo"ciami LGBT+ na Uniwersytecie Warszawskim. 

�'�� ']LDâDOQRğý�Z\GDZQLF]D�

Brak.  

�(�� ,QQH�

Bardzo wa(nym elementem dzia#alno"ci Klubu jest publikowanie postów, 
w tym kopii materia#ów z archiwum Fundacji, na kana#ach spo#eczno-
"ciowych, tj.!Facebooku i Instagramie, a tak(e krótkich &lmów w serwisie 
YouTube. Dzia#ania te spotykaj% si$ z zainteresowaniem nie tylko w kraju, 
ale równie( zagranic%. 
 
���6WUXNWXUD�L�ZVSyâSUDFD�
�$�� 7\S�SRGPLRWX�

Fundacja. 
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�%�� 6SRVyE�]DU]ĆG]DQLD�

Klub Historyczny LGBTQIA Fem jest cz!"ci# Fundacji Q, która poza dzia-
$aniami dokumentacyjnymi zajmuje si! m.in.%poradnictwem psychologicz-
nym. 
Fundacja jest niewielk# organizacj#, w której dzia$ania regularnie anga&uje 
si! kilka osób. Na%jej czele stoi dwuosobowy Zarz#d. 

�&�� ,QVW\WXFMH�ZVSyâSUDFXMĆFH�

Klub wspó$pracuje przede wszystkim z O"rodkiem KARTA (szkolenia, nu-
mer w ramach Otwartego Systemu Archiwizacji), utrzymuje równie& kon-
takt z podobnymi instytucjami dziedzictwa LGBT+ za granic#. W Polsce 
Klub ma problemy ze znalezieniem tego typu partnerów do wspó$pracy. 
 
���)LQDQVRZDQLH

Obecnie dzia$alno"' archiwum nie ma sta$ego (nansowania. 
Fundacja z$o&y$a w 2016% r. wniosek o do(nansowanie dzia$alno"ci w ra-
mach konkursu „Wspieranie dzia$a) archiwalnych w zakresie niepa)stwo-
wego zasobu archiwalnego 2016%– priorytet digitalizacja”, organizowanego 
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa)stwowych, jednak nie uzyska$a 
(nansowania. 
Od marca 2019%r. Klub Historyczny organizuje zbiórk! publiczn# na porta-
lu Pomagam.pl, celem uzyskania "rodków na digitalizacj! ca$o"ci zasobów 
posiadanych przez archiwum Fundacji oraz umieszczenie ich online. 
 
����2VRE\�]DDQJDīRZDQH�Z�WZRU]HQLH�DUFKLZXP�
��$�� /LF]ED�RVyE�]DDQJDīRZDQ\FK�

Na sta$e z fundacj# wspó$pracuje pi!' osób. Ponadto, w przypadku realizo-
wania konkretnych, wi!kszych przedsi!wzi!', fundacja korzysta z pomocy 
wolontariuszy (do pi!ciu osób). 
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��%�� 3HâQLRQH�IXQNFMH�

Osoby na sta!e wspó!pracuj"ce z fundacj" pe!ni" nast#puj"ce funkcje: 
x� �koordynatorka dzia!u historycznego, 
x� �promocja i PR + koordynator dzia!u spo!eczno$%/eventy,
x� �koordynatorka dzia!u poradnictwa. 

��&�� 7\S�ZVSyâSUDF\�]�DUFKLZXP�

Wolontariat &
Umowa o prac# 
Umowa cywilno-prawna 
Praktyki 
Sta' 
Inne 

��'�� 6SRVRE\�SR]\VNLZDQLD�ZRORQWDULXV]\�

Brak.  
 
����*URPDG]HQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�
��$�� .WR�]DMPXMH�VLċ�JURPDG]HQLHP�]DVREX"�

Nie ma osób wyznaczonych do gromadzenia zasobu. 

��%�� 6SRVRE\�JURPDG]HQLD�GRFLHUDQLD�GR�GDUF]\ĕFyZ�

Klub gromadzi materia!y, wykorzystuj"c dwie podstawowe strategie: wywo-
!ywanie (róde!, tzn. nagrywanie wywiadów historii mówionej (w szczegól-
no$ci z dzia!aczami $rodowisk LGBT+) oraz gromadzenie istniej"cych ju' 
dokumentów (przede wszystkim orygina!ów, w mniejszym stopniu ksero-
kopii; patrz: sekcja 6)– Charakterystyka zasobu archiwalnego). W dotych-
czasowych dzia!aniach zwi"zanych z gromadzeniem materia!ów zdarza!y 
si# sytuacje, kiedy nagrywaniu historii mówionej towarzyszy!o równie' 
przekazanie do archiwum dokumentów.
Archiwum dociera do darczy*ców w szczególno$ci przez: 
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x� �osobiste kontakty z osobami zwi!zanymi ze "rodowiskami LGBT+,
x� �metod# „kuli "nie$nej” stosowan! w przypadku wywiadów historii 

mówionej%– pozyskiwanie kolejnych kontaktów od osób udzielaj!cych 
wywiadów,

x� �samodzielne zg&aszanie si# darczy'ców w zwi!zku z obecno"ci! archi-
wum w przestrzeni publicznej (zw&aszcza w mediach spo&eczno"cio-
wych) lub w odpowiedzi na publikowane w Internecie pro"by archi-
wum o przekazywanie materia&ów.

Przekazywanie materia&ów odbywa si# nie tylko bezpo"rednio, podczas 
spotkania „twarz! w twarz”; niekiedy archiwum otrzymuje materia&y za po-
"rednictwem poczty. Zdarza&y si# równie$ dary anonimowe, kiedy darczy'-
ca nie zamie"ci& swoich danych na przesy&ce. 
Do archiwum Klubu przekazywane s! nie tylko pojedyncze dokumenty od 
osób prywatnych, ale równie$ niewielkie archiwa, które kiedy" by&y groma-
dzone z ch#ci! dokumentowania historii LGBT+ lub konkretnej grupy, sto-
warzyszenia, wydarzenia, wydawnictwa. 

��&�� 5HMHVWUDFMD�ZSâ\ZyZ�

Brak.  

��'�� 6HOHNFMD�PDWHULDâyZ�

Materia&y nie s! selekcjonowane%– od wp&ywów wymagana jest wy&!cznie 
zgodno"( z tematyk! archiwum (nieheteronormatywno"(, feminizm). 
Jedna z twórczy' archiwum, A.% Wiciak, jednoznacznie negatywnie inter-
pretuje termin „selekcja archiwalna”, &!cz!c jego znaczenie z zak&amywa-
niem przesz&o"ci: 

Dzisiaj my, wiedz!c o tym, "e on by# gejem i maj!c jego zbiór, i wiedz!c, 
co w tym zbiorze by#o, mo"emy si$ domy%la&, jakimi drogami geje szukali 
tre%ci dla siebie, nie maj!c komputera, Internetu i tych wszystkich u#atwia-
j!cych "ycie rzeczy. Wi$c ja nie wyobra"am sobie, "e selekcjonuj$ cokolwiek. 
To'jest po prostu niedopuszczalne dla mnie. To'jest fa#sz i zak#amanie. Inna 
sprawa, "e ja tego nie musz$ u"ywa&. Ale ja nie wiem, do czego mi b$dzie 
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potrzebny ten zbiór tego pana, !eby potem z tego zbioru wyprowadzi" jak#$ 
informacj%5.

Osoby udzielaj!ce wywiadów oral history dobierane by"y przede wszystkim 
pod wzgl#dem$wieku (rozpoczynano nagrywanie od osób najstarszych, aby 
zd!%y& uwieczni& ich wspomnienia przed 'mierci!). W szczególno'ci Klub 
nagrywa" wywiady z aktywnymi dzia"aczami spo"eczno'ci LGBT+, ponie-
wa% mieli oni najwi#cej informacji dotycz!cych spo"eczno'ci i najwi#cej 
materia"ów dokumentuj!cych jej dzia"ania. Mimo to Klub nie planuje roz-
mów wy"!cznie z osobami wa%nymi dla ruchu, ale na równi stawia wspo-
mnienia „zwyczajnych” przedstawicieli spo"eczno'ci LGBT+. 

��(�� &]\�SU]HMPXMH�VLċ�RU\JLQDâ\��F]\�VSRU]ĆG]D�NRSLH"�

Klub przejmuje materia"y oryginalne, jak równie% sporz!dza kopie orygina-
"ów, a tak%e wywo"uje (ród"a. 

��)�� =DVDG\�SU]\MċFLD�PDWHULDâyZ�GR�]DVREX�

Dar ) 
Depozyt 
Wypo%yczenie 
Inne )  (wykonywanie kopii; zakup$ – 

w$bardzo niewielkim stopniu)  
 
����3U]HFKRZ\ZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

Archiwum przechowywane jest obecnie w zaprzyja(nionej kancelarii praw-
nej, w osobnej sza*e. W pomieszczeniach panuje sta"a temperatura, lokal 
chroniony jest alarmem. Niektóre materia"y, czasowo, przechowuj! w swo-
ich prywatnych przestrzeniach pracuj!cy akurat nad nimi cz"onkowie Klu-
bu (A. Wiciak, K.$Prykowski). 

5 A. Wiciak, K.$Prykowski, Wywiad nt. Klubu Historycznego LGBTQIA+ Fem, roz-
mawia"a M.$Wi'niewska-Drewniak, Warszawa, 4.08.2018, Archiwum prywatne MWD.
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Materia!y przechowywane s" w kilku kartonowych pud!ach ze zdejmowa-
nym#wiekiem (nie s" to materia!y profesjonalne, bezkwasowe; patrz: za!"cz-
nik nr#3). Materia!y znajduj"ce si$ w pud!ach zosta!y tam w!o%one w papie-
rowych teczkach (w przypadku akt spraw) lub bezpo&rednio (w przypadku 
np.#ulotek, czasopism, broszur). 
W ka%dym pudle na wierzchu znajduje si$ pobie%ny spis zawarto&ci (patrz: 
sekcja 13#– Opracowanie zasobu archiwalnego). 
 
����2SUDFRZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Archiwum opracowane jest tylko cz$&ciowo, znajduje si$ w trakcie opraco-
wania. Podstawow" informacj$ o jego zasobie daje spis zawarto&ci poszcze-
gólnych kartonów, prowadzony w formie elektronicznej; jego fragmenty 
w postaci wydruków zosta!y umieszczone na wierzchu w kartonach, w któ-
rych przechowywane s" archiwalia. 
Jednocze&nie archiwum planuje opracowanie zasobu zgodnie z wytycznymi 
O&rodka KARTA i wpisanie go do OSA. 

��$�� 3RPRFH�LQIRUPDF\MQR�HZLGHQF\MQH

Archiwum pos!uguje si$ niewielkim elektronicznym spisem materia!ów, 
stworzonym w pliku arkusza kalkulacyjnego (nazwa pliku: INDEX W KAR-
TONACH). Wydruki cz$&ci spisu umieszczone s" w poszczególnych karto-
nach, dzi$ki czemu wiadomo, jakie w przybli%eniu materia!y znajduj" si$ 
w konkretnym pudle.
Indeks zawiera nast$puj"ce informacje:

x� �numer kartonu,
x� �tytu! magazynu/broszury/teczki/ksi"%ki,
x� �informacje o dacie, w przypadku magazynów równie% numer, ew. 

miesi"c,
x� �nazwisko darczy'cy,
x� �liczba egzemplarzy,
x� �w przypadku ksi"%ek#– imi$ i nazwisko autora.
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Struktura opisu zawartego w indeksie zwi!zana jest ze sposobami przecho-
wywania materia"ów (tj. w jakim kartonie si# znajduj!). Spis ten zawiera 
opis wszystkich typów obiektów posiadanych przez Klub$– m.in.$druków 
ulotnych, teczek akt spraw, ksi!%ek, czasopism. Ponadto nie jest on ostatecz-
ny, a jest tylko pewnym etapem w porz!dkowaniu i opisywaniu zasobów 
Klubu. Komplikuje to sposób opisu i wp"ywa na jego ró%n! dok"adno&', tak-
%e dlatego, %e opis sporz!dzono na ró%nych poziomach. 
Spis zawiera nast#puj!ce przyk"adowe rekordy opisu:

karton 1 / Gay Forum / 2 (10) / 1997 / lipiec /$rok 2 / [nazwisko dar-
czy(cy] / 2 szt.

karton 1 / ILGA6 CONFERENCE REPORT / 1993 / 15)18.04 / [nazwi-
sko darczy(cy]

karton 4 / European Commission, list of actions by the commission to 
advance LGBTI$equality / [nazwisko darczy(cy] / 2 szt.

karton 4 / Teczka Stowarzyszenia Grup Lambda (dokumenty, listy) /  
/ [nazwisko darczy(cy]

karton 5 / wycinki z gazet o temacie LGBT i Ko&cio"a / [nazwisko dar-
czy(cy]

karton 6 / ulotka Transfuzji
karton 6 / Lambda Wroc"aw$– odezwa zarz!du / [nazwisko darczy(cy]
karton 6 / Ola Archiwum$– plakat
karton 7 / druki ulotne
karton 8 / Ulotka Lambda Olsztyn / 1995 / wiosna/lato / [nazwisko 

darczy(cy] / 2 szt.
karton 10 / Znajomy z tego &wiata / A.$Ginsberg7

Fundacja zawar"a równie% porozumienie z O&rodkiem KARTA i korzysta 
z Otwartego Systemu Archiwizacji. W ramach systemu archiwum Klubu 
otrzyma"o numer 1053. Klub w przysz"o&ci planuje opracowanie i opisanie 

6 ILGA$– International Lesbian and Gay Association; Mi#dzynarodowe Stowarzy-
szenie Lesbijek i Gejów.

7 INDEX W KARTONACH, plik programu Excel przekazany przez A.$ Wiciak 
w grudniu 2018$r., Archiwum prywatne MWD. 
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posiadanych materia!ów zgodnie ze standardami proponowanymi przez 
O"rodek KARTA, z zastosowaniem OSA. Obecnie na stronie systemu wpro-
wadzono niewielk# liczb$ opisów materia!ów archiwalnych oraz opis na po-
ziomie archiwum. 

��%�� 6WUXNWXUD�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Zasób nie jest ostatecznie opracowany, trudno wi$c mówi% o jego sta!ej 
strukturze. Istotny wp!yw na ni# ma jednak sposób przechowywania ma-
teria!ów, a wi$c podzia! ich na poszczególne kartony. Poza tym struktura 
zasobu, ze wzgl$du na jego ró&norodno"%, jest skomplikowana, poniewa& 
w kartonach znajduj# si$ albo pojedyncze obiekty (dokumenty pisane, 
np.'raporty, ulotki, czasopisma, ziny, ksi#&ki), albo pewne cz$"ci grupuj#ce 
dokumenty (np.' teczki akt spraw, zbiory wycinków prasowych)' – jedno-
cze"nie stanowi to o ró&norodnych poziomach opisu stosowanych obecnie 
przez archiwum. 

��&�� 6SRVyE�V\JQRZDQLD�PDWHULDâyZ�

Materia!y nie s# sygnowane; planowane jest wprowadzenie sygnowania ma-
teria!ów wraz z wpisywaniem ich do OSA, z zastosowaniem obowi#zuj#ce-
go w systemie sygnowania materia!ów. 

��'�� 6WRVRZDQLH�PDWHULDâyZ�SRPRFQLF]\FK�

Archiwum korzysta z metod i narz$dzi wypracowanych przez O"rodek 
KARTA, a cz!onkowie Klubu brali wcze"niej udzia! w szkoleniach organizo-
wanych przez KART(. 

��(�� 6\VWHP�LQIRUPDF\MQ\�

Archiwum jest w trakcie opracowania, nie ma ukszta!towanego systemu in-
formacyjnego. 

��)�� 'RGDWNRZH�XZDJL�

Brak.  
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����8GRVWċSQLDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR
Materia!y z archiwum Klubu Historycznego LGBTQIA+Fem do tej pory nie 
by!y udost"pniane w oryginale bez po#rednictwa Internetu, ale przedsta-
wiciele Klubu deklaruj$ gotowo#% zapewnienia takiej formy dost"pu, je#li 
pojawi!by si" ch"tny u&ytkownik.
Archiwum udost"pnia swoje materia!y online, poprzez media spo!eczno-
#ciowe (Facebook, Instagram, YouTube, Tumblr) oraz w portalu Google 
Arts & Culture. 

��$�� 6SRVRE\�XGRVWċSQLDQLD�

Online '
Na miejscu 

��%�� .ZHUHQG\�DUFKLZDOQH�

Brak.  

��&�� 2FHQD�GRVWċSQRğFL�L�RJUDQLF]HQLD�Z�GRVWċSLH�

Tylko niewielka cz"#% archiwum Klubu dost"pna jest online, w wi"kszo#ci 
s$ to materia!y umieszczone w mediach spo!eczno#ciowych. S$ one elemen-
tem tworzenia wizerunku Klubu i Fundacji, ich charakter zwi$zany jest ze 
specy(k$ tych kana!ów udost"pniania informacji (dobór ze wzgl"du na este-
tyk", publikowanie materia!ów zwi$zanych ze wspó!czesnymi wydarzenia-
mi, brak szczegó!owego opisu archiwalnego i utrudnione przeszukiwanie). 
Dzia!ania zwi$zane z publikowaniem materia!ów w mediach spo!eczno-
#ciowych maj$ tak&e charakter budowania spo!eczno#ci wokó! dokumento-
wanego tematu, w mniejszym stopniu zapewniania dost"pu u&ytkownikom 
do archiwum. T" funkcj" ma spe!nia% platforma Google Arts & Culture. 
Potencjalni u&ytkownicy nie maj$ równie& dost"pu do informacji archiwal-
nej, poza ogólnymi opisami wszystkich znajduj$cych si" w Fundacji zbio-
rów (np.)na stronie internetowej Fundacji lub na podstronie OSA).



5R]G]LDâ�;,��.OXE�+LVWRU\F]Q\�/*%74,$�)HP

551

��'�� /LF]ED�Xī\WNRZQLNyZ�

Trudno ustali! liczb" u#ytkowników archiwum, poniewa# udost"pnianie 
odbywa si" za po$rednictwem portali spo%eczno$ciowych. To& oznacza, #e 
liczba u#ytkowników np.&Facebooka, do których tra' scyfryzowany obiekt 
udost"pniony przez fanpage Klubu, jest nie tyle liczb( u#ytkowników archi-
wum, którzy szukaj( w nim informacji, ile liczb( osób, które s( odbiorcami 
dzia%a) spo%eczno$ciowych Klubu. 
Trzeba jednak zauwa#y!, #e liczba odbiorców dzia%a) Klubu Historycznego 
w mediach spo%eczno$ciowych jest (w mojej ocenie) du#a i generuje rela-
tywnie du#( aktywno$! u#ytkowników portali, spotyka si" z zainteresowa-
niem odbiorców.

��(�� 5RG]DMH�Xī\WNRZQLNyZ

Ze wzgl"du na charakter udost"pniania materia%ów przez archiwum trudno 
oceni! rodzaje u#ytkowników. Bardzo ogólnie mo#na uzna!, #e s( to za-
równo cz%onkowie spo%eczno$ci LGBT+, jak i osoby spoza tej spo%eczno$ci. 
Ponadto twórcy archiwum zauwa#aj(, #e wielu odbiorców dzia%a) Klubu to 
osoby pochodz(ce z zagranicy.

��)�� 6SRVyE�UHMHVWURZDQLD�XGRVWċSQLHĕ�

Brak.  

����3UREOHP\
Praca nad archiwum jest dzia%eniem „od zera”, poniewa# mimo pewnych ju# 
rozmiarów, nie jest ono uporz(dkowane i opisane. Wymaga to bardzo du-
#ego nak%adu czasu i si%, a jednocze$nie Fundacja zmaga si" z brakiem fun-
duszy na realizacj" zamierzonych dzia%a). Szczególnie kosztoch%onne jest 
nagrywanie wywiadów ze $wiadkami historii, poniewa# nie tylko wymaga 
bardzo du#o czasu, ale ponadto generuje koszty zwi(zane z podró#ami. 
Jako kolejny problem twórcy archiwum wskazuj( brak projektów 'nan-
sowanych z funduszy publicznych przeznaczonych na dzia%ania his- 
toryczne w sferze LGBT+, cho! istnieje wiele projektów na dzia%ania 
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antydyskryminacyjne. Jednak w zwi!zku z obecnym klimatem poli-
tycznym, organizacja jest pomijana w konkursach grantowych "nan-
sowanych ze #rodków publicznych. O tej sytuacji nast$puj!co mówi%a  
A.&Wiciak:

Prosz! zrozumie", my nie jeste#my grup$ historyczn$, która co# tam histo-
rycznego robi. My jeste#my grup$ historyczn$, która robi co# bardzo niewy-
godnego. I%jeste#my na aucie, na czarnej li#cie. Nie ma szans, &eby#my w tej 
chwili dostali cokolwiek8.

Z t! kwesti! zwi!zany jest kolejny problem, jaki zde"niowali twórcy ar-
chiwum, czyli niech$' instytucji publicznych do wspó%pracy z Klubem 
(zw%aszcza decydentów, w mniejszym stopniu szeregowych pracowników), 
ze wzgl$du na tematyk$ archiwum, przy jednoczesnej ch$ci do wspó%pracy 
ze strony Klubu, zw%aszcza z muzeami.
Szukaj!c podmiotów do wspó%pracy, Fundacja mierzy si$ z problemem 
braku w Polsce innych organizacji zajmuj!cych si$ histori! LGBT+ (ze Sto-
warzyszeniem Lambda Warszawa cz%onkowie Klubu nie wspó%pracuj! ze 
wzgl$dów osobistych), poniewa( cz$#ciej pasjonuj! si$ zagadnieniami zwi!-
zanymi z prawami cz%owieka i przeciwdzia%aniem dyskryminacji. Z kolei 
organizacje spo%eczne zajmuj!ce si$ histori! maj! zazwyczaj charakter pra-
wicowy. 
Istotn! przeszkod! i utrudnieniem w dzia%aniach Klubu zwi!zanych z udo-
st$pnianiem materia%ów s! standardy korporacji Google, ustalone dla plat-
formy Google Arts & Culture, na której Klub umieszcza swoje wirtualne 
wystawy. Restrykcyjna polityka Google, zapewniaj!ca dost$p do kultury 
dla osób w ka(dym&wieku, blokuje materia%y zawieraj!ce nawet cz$#ciow! 
nago#' lub odniesienia do seksualno#ci, co jest cz$sto spotykane w materia-
%ach dotycz!cych spo%eczno#ci LGBT+, kolekcjonowanych przez Klub. 
Równie( umieszczaj!c materia%y na kana%ach spo%eczno#ciowych, twórcy 
archiwum musz! bardzo zwraca' uwag$ na tre#' )róde% i stara' si$, aby by%y 

8 A. Wiciak, K.&Prykowski, Wywiad nt. Klubu Historycznego LGBTQIA+ Fem, roz-
mawia%a M.&Wi#niewska-Drewniak, Warszawa, 4.08.2018, Archiwum prywatne MWD.
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jak najbezpieczniejsze; w innym wypadku nara!aj" kana#y na zg#oszenia od 
u!ytkowników do w#a$cicieli platformy i zablokowanie strony. 
Wa!n" kwesti" w dzia#alno$ci archiwalnej Klubu s" relacje z darczy%cami 
oraz osobami udzielaj"cymi wywiadów historii mówionej. Czasem proble-
mem staje si& formalizacja wspó#pracy' – niektóre osoby nie chc" podpi-
sywa( z Fundacj" umowy o darowi)nie, poniewa! wymaga to podawania 
danych osobistych oraz ujawnienia si& jako cz#onek lub sympatyk spo#ecz-
no$ci LGBT+, z podobnych powodów nie chc", aby ich nagrywano. Nie-
które osoby, znane w swoich $rodowiskach jako nieheteronormatywne, 
odmawiaj" wspó#pracy z Klubem, poniewa! o*cjalnie maj" rodziny, !yj" 
w zwi"zkach hetero i nie chc" si& ujawnia(. Zdarza si&, !e nie chc" udziela( 
wywiadów, bo ich historie jako osób nieheteronormatywnych zwi"zane s" 
z traumami, których nie chc" sobie przypomina(. Kolejnym problemem jest 
fakt, !e Fundacja i Klub s" wci"! nowymi inicjatywami i dopiero buduj" 
zaufanie w$ród spo#eczno$ci LGBT+.
W zwi"zku z brakiem sta#ej siedziby archiwum odczuwa pewne trudno$ci 
z przechowywaniem swoich zbiorów i prac" nad nimi, dlatego jego twór-
cy planuj" zeskanowa( wszystkie nale!"ce do Klubu materia#y, aby móc je 
opracowywa( i szeroko udost&pnia( (patrz te!: sekcja 16'– Plany na przy-
sz#o$(). Jednocze$nie brak siedziby nie by# wskazywany jako istotny pro-
blem w dzia#alno$ci archiwum, lecz jako niedogodno$(.

����3ODQ\�QD�SU]\V]âRğý�
Klub planuje zeskanowa( wszystkie materia#y, które wchodz" w sk#ad 
archiwum, a tak!e wprowadzi( je do OSA. Na' ten cel Fundacja posta-
nowi#a zebra( fundusze z zastosowaniem strategii crowdfundingu (*-
nansowania spo#eczno$ciowego), przez portal pomagam.pl. Prac&, jak" 
trzeba w#o!y( w to przedsi&wzi&cie twórcy archiwum ocenili w nast&puj"cy  
sposób:

[…] musimy zeskanowa(, wprowadzi( do systemu i opisa( blisko 
4000' stron materia#ów. Wprowadzenie jednej strony wraz z odpowied-
nim opisem zajmuje $rednio 20 minut. Wrzucenie wszystkich materia#ów 
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zajmie wi!c 80"000 minut. Jedna osoba musia#aby zajmowa$ si! tym dzie% 
w dzie% po 8"godzin dziennie, 7 dni w tygodniu przez pó#"roku9.

Klub planuje równie& kontynuowa$ dzia#ania zwi'zane z nagrywaniem 
(wiadków historii. Ostatecznym celem i marzeniem twórców archiwum jest 
zgromadzenie stu wywiadów.

��$�� �3RVWċSRZDQLH�]�PDWHULDâDPL�DUFKLZDOQ\PL��
Z�SU]\SDGNX�OLNZLGDFML

Obecnie cz#onkowie Klubu zak#adaj', &e po zeskanowaniu i opisaniu ca-
#o(ci archiwum tra) ono do jakiej( wi!kszej instytucji, która b!dzie w sta-
nie zapewni$ mu sta#e przechowywanie i opiek!; Klub natomiast b!dzie 
w dalszym ci'gu pracowa# (przede wszystkim w przestrzeni internetowej) 
na cyfrowych odwzorowaniach. Jako instytucj!, do której potencjalnie 
przekazano by archiwum, cz#onkowie Klubu wskazuj' Fundacj! O(rodka  
KARTA. 
 
����0LHMVFH�Z�UXFKX�DUFKLZLVW\NL�VSRâHF]QHM

Klub (ci(le wspó#pracuje z O(rodkiem KARTA. Twórcy archiwum uczest-
niczyli w szkoleniach KARTY i obecnie archiwum wykorzystuje Otwarty 
System Archiwizacji stworzony w ramach O(rodka, a tak&e wi'&e swoj' 
przysz#o($ z t' wspó#prac' (równie& w kontek(cie ewentualnego przekaza-
nia materia#ów do archiwum KARTY). Jednocze(nie wspó#praca z KART* 
jest dla twórców Klubu Historycznego LGBTQIA+ Fem pewnego rodzaju 
gwarantem stabilno(ci i bezpiecze%stwa materia#ów oraz informacji archi-
walnej. 

9 Archiwum online LGBTQiFEM [strona projektu w serwisie Pomagam.pl], https://
pomagam.pl/archiwumlgbtqifem [dost!p: 10.06.2019].
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����2FHQD�]QDF]HQLD�SURMHNWX�
��$�� :DUWRğý�]DVREX�DUFKLZDOQHJR�

Mimo !e znacz"ca cz#$% materia&ów nale!"cych do Klubu Historycznego 
nie ma charakteru niepowtarzalnych r#kopisów, lecz s" to publikacje (pla-
katy, ulotki, broszury, wydawnictwa ci"g&e), to jednak uwa!am, !e maj" 
istotne znaczenie, ze wzgl#du na bardzo du!e rozproszenie 'róde& do his-
torii osób nieheteronormatywnych oraz na fakt, !e niewiele osób anga!uje 
si# w dzia&ania na rzecz ratowania tego dziedzictwa. Nie do przecenienia 
jest równie! warto$% dokumentacji oryginalnej nieb#d"cej drukami, która 
zosta&a zebrana przez Fundacj#. 

��%�� :Sâ\Z�QD�ORNDOQĆ�VSRâHF]QRğý�

Warto zauwa!y% nie tylko du!" warto$% samych materia&ów gromadzonych 
przez Klub, ale równie! istotno$% tej dzia&alno$ci w kontek$cie klimatu spo-
&ecznego i politycznego wokó& mniejszo$ci seksualnych. Dzia&ania kultu-
ralne wokó& historii LGBT+ maj" du!e znaczenie w kontek$cie budowania 
spo&ecze(stwa obywatelskiego i poszanowania praw cz&owieka. Wierz#, 
!e)* zgodnie z za&o!eniami twórców * dost#p do materia&ów historycznych 
o osobach nieheteronormatywnych mo!e pomóc wspó&czesnym m&odym 
ludziom w akceptowaniu swojej seksualno$ci, a tak!e zwi#kszy% ogóln" 
spo&eczn" $wiadomo$% na temat ruchu LGBT+. Cele dzia&alno$ci Klubu, 
a wi#c, mi#dzy innymi, wychodzenie z histori" nieheteronormatywn" poza 
spo&eczno$% LGBT+, mo!e mie% pozytywny wp&yw na przeciwdzia&anie 
dyskryminacji i szerzenie tolerancji. Klub jest m&od" inicjatyw", która do-
piero przeciera szlaki, pokazuj"c ten wycinek przesz&o$ci. Jego dzia&ania 
spotykaj" si# ze sporym zainteresowaniem w mediach spo&eczno$ciowych. 
S"dz#, !e mimo i! na razie wp&yw Klubu nie jest du!y, to ma on istotny 
potencja& aktywowania lokalnej spo&eczno$ci LGBT+ wokó& swoich dzia-
&a( oraz zainteresowania osób spoza tej spo&eczno$ci histori" mniejszo$ci 
seksualnych. 
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Dzia!ania Klubu mog" mie# pozytywny wyd$wi%k w spo!ecznym odbiorze 
archiwów. Jego twórcy stosuj" nowoczesne metody docierania do publiczno-
&ci, równie' zagranicznej (przez portale spo!eczno&ciowe), a udost%pniane 
materia!y maj" zazwyczaj charakter przyci"gaj"cy odbiorc%. Dzia!ania poka-
zuj" ponadto archiwum 'ywe, które sk!ania do dyskusji i wychodzi naprze-
ciw(– w opozycji do archiwum statycznego, odpowiadaj"cego stereotypom 
archiwów historycznych jako urz%dów. Klub dokumentuje równie' temat 
spo!ecznie istotny, do którego wiele osób mo'e osobi&cie si% odnosi#. 

��'�� 6WDELOQRğý�SURMHNWX

Mimo braku zewn%trznego )nansowania, projekt odznacza si% du'" stabilno-
&ci". Niewielkie archiwum nie jest wymagaj"ce, je&li chodzi o jego przecho-
wywanie, a Fundacja, dzia!aj"c niezale'nie od publicznych konkursów gran-
towych, nie jest nara'ona na nag!e zmiany w )nansowaniu, które mog!yby 
negatywnie wp!yn"# na prowadzenie archiwum. W efekcie prace w archiwum 
i dzia!ania wokó! niego przebiegaj" wolno i maj" ograniczony zasi%g, s" jed-
nak regularne i stabilne, a brak siedziby oznacza brak generowanych przez 
ni" kosztów. Ponadto, cho# Klub nie ma wielu cz!onków, s" to osoby pewne, 
od d!u'szego ju' czasu zaanga'owane w dzia!ania na jego rzecz.

��(�� ,QQH�

Brak.  
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W tej cz!"ci pracy przedstawi! #$czn$ analiz! przypadków archiwów spo-
#ecznych szczegó#owo opisanych w rozdzia#ach IV%XI. Analizie poddano 
nast!puj$ce archiwa: Cyfrowe Archiwum &odzian Miastograf.pl (&ód'), 
Bronowickie Archiwum Spo#eczne (Kraków), archiwum Po#udniowo-
-Wschodniego Instytutu Naukowego (Przemy"l), archiwum Fundacji Ge-
nera# El(biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej 
oraz Wojskowej S#u(by Polek (Toru)), archiwum Stowarzyszenia „Opowia-
dacze Historii Dolnego Miasta w Gda)sku” (Gda)sk), Obywatelskie Archi-
wum Podkowy Le"nej (Podkowa Le"na), archiwum Fundacji Archeologia 
Fotogra*i (Warszawa), archiwum Klubu Historycznego LGBTQIA Fem 
(Warszawa). 

W tym miejscu musz! ponownie zaznaczy+, (e generalizacja wyników 
nie jest zasadniczym celem pracy,– jest nim szczegó#owy opis wybranych 
archiwów spo#ecznych,– tak wi!c za#o(enia pracy ci$(y#y w stron! opisu, 
a nie w stron! generalizacji1. W zwi$zku z tym zawarte w niniejszym roz-
dziale zbiorcze omówienie przebadanych archiwów ma charakter wst!pny 
i cz!"ciowy. Ze wzgl!du na specy*k! badania nie zawiera prostych porów-
na), listy podobie)stw i ró(nic pomi!dzy przypadkami, które zawsze musz$ 
by+ rozpatrywane w ich specy*cznym kontek"cie, jak równie( prawd i zasad 
teoretycznych czy modeli, które mo(na przenie"+ na ka(de dowolne archi-

1 Patrz: cz!"+ 3 Wst!pu: Cel pracy.
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wum spo!eczne. Co"wi#cej, szczegó!owy opis archiwów zawarty w poprzed-
nich rozdzia!ach jest równie$ zach#t% dla Czytelnika do tworzenia w!asnych 
generalizacji i porówna&. Warto jednak w tej mierze (podobnie jak ja to 
czyni# poni$ej) zachowa' rezerw# w uogólnieniach"– ze (wiadomo(ci%, $e 
badaniu poddano tylko niewielki skrawek (wiata archiwów spo!ecznych, 
dobrany w pewien charakterystyczny sposób, który mia! zapewni' ich ró$-
norodno('2. 

Rzeczywi(cie, ró$norodno(' przebadanych archiwów jest ogromna. 
Ró$ni!y si# one ze wzgl#du na tematyk#, wielko(' zasobu i rodzaje nale$%-
cych do nich materia!ów, liczb# osób zaanga$owanych oraz typ ich wspó!-
pracy z archiwum, sposoby gromadzenia dokumentów i ich przechowy-
wania, opracowanie archiwum" – a wi#c jego kszta!t, uk!ad, sposoby jego 
utrwalenia przez pomoce archiwalne. Placówki te stosowa!y równie$ roz-
maite strategie udost#pniania materia!ów i promowania swojej dzia!alno-
(ci, animowa!y spo!eczno(', organizuj%c ró$nego typu wydarzenia. Prowa-
dzenie archiwum mia!o ponadto odmienny status w ramach dzia!alno(ci 
danej organizacji spo!ecznej. Inne by!y powody powstania poszczególnych 
archiwów, inne zak!adane cele, wreszcie"– rozmaita by!a tak$e warto(' ich 
zasobów, postrzegana przez ró$ne pryzmaty. Takie pobie$ne przytoczenie 
katalogu kilku cech, uzupe!nione uwa$n% lektur% szczegó!owych informacji 
o zbadanych archiwach z rozdzia!ach IV)XI, pozwala stwierdzi', $e zapro-
jektowany w celu zapewnienia ich ró$norodno(ci dobór próby powiód! si#.

���/RNDOQRğý��SRF]ĆWNL�L�FHOH�DUFKLZyZ�VSRâHF]Q\FK

Pierwsz% ciekaw% kwesti%, która pojawi!a si# ju$ na etapie pocz%tkowym ba-
dania, jest lokalno(' archiwów spo!ecznych, a wi#c cz#sto pojawiaj%cy si# 
w studiach zwi%zek archiwum z najbli$sz% okolic%3. Zwi%zek ten pojawi! si# 

2 Patrz: podrozdzia! III.2: Strategia badawcza. 
3 Patrz: podrozdzia! III.5: Badanie pilota!owe oraz M." Wi(niewska-Drewniak, 

Cyfrowe Archiwum "odzian Miastograf.pl i Bronowickie Archiwum Spo#eczne$– studium 
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w!a"ciwie w przypadku wszystkich zbadanych organizacji, cho# w najmniej-
szym stopniu wyst$pi! on w Fundacji Archeologia Fotogra%i (która mie"ci 
si& w Warszawie i cho# wiele gromadzonych przez ni$ archiwów pochodzi 
od fotografów zwi$zanych z tym miastem, a wi&c w du'ej mierze zawiera 
przedstawienia Warszawy, to g!ównym jej za!o'eniem jest dokumentowanie 
historii artystów-fotografów, a nie historii Warszawy) oraz w Klubie Histo-
rycznym LGBTQIA Fem (nie maj$ intencji dokumentowania lokalno"ci, ale 
w ogóle nieheteronormatywno"ci w skali ca!ego kraju). 

Bardzo istotny zwi$zek z lokalno"ci$ pojawi! si& w Bronowickim Archi-
wum Spo!ecznym(– BAS jest odpowiedzi$ na specy%k& krakowskich Bro-
nowic, dzielnicy, która do lat 40. by!a wsi$, a której w!$czenie do du'ego 
miasta wywo!a!o istotne zmiany w strukturze ludno"ci i krajobrazie miasta. 
Dawne Bronowice Ma!e wci$' pami&taj$ najstarsi mieszka)cy( – zebranie 
ich opowie"ci o tym specy%cznym miejscu, które do"wiadczy!o tak wielkiej 
zmiany w XX(w., piel&gnowanie jego historii, odr&bno"ci i to'samo"ci lokal-
nej by!o ide$ towarzysz$c$ powo!aniu do 'ycia Bronowickiego Archiwum 
Spo!ecznego. Tak'e Obywatelskie Archiwum Podkowy Le"nej dokumentuje 
niepowtarzalno"# i histori& podwarszawskiej miejscowo"ci powsta!ej w la-
tach 20., zaprojektowanej jako miasto-ogród, która zw!aszcza w latach 80. 
sta!a si& istotnym centrum opozycji antykomunistycznej. 

Z kolei Po!udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy"lu swoje 
dzia!ania (w tym dzia!alno"# dokumentacyjn$) koncentruje wokó! polsko-
-ukrai)skiego pogranicza. Przemy"l znajduje si& bowiem w miejscu spotka) 
ró'nych j&zyków, religii i wielu kultur, m.in.(polskiej, ukrai)skiej i 'ydow-
skiej, w miejscu przenikania si& tradycji Wschodu i Zachodu. 

Bardzo skoncentrowany na lokalnej specy%ce charakter maj$ dzia!ania 
Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda)sku”. Dol-
ne Miasto to historyczna dzielnica, administracyjnie wchodz$ca w sk!ad 
gda)skiego *ródmie"cia, po!o'ona niedaleko historycznego centrum mia-
sta. Mimo turystycznego potencja!u, Dolne Miasto jest odwiedzane przez 
turystów du'o rzadziej ni' nieodleg!e G!ówne Miasto, a nad dzielnic$ wci$' 
ci$'y opinia zaniedbanej i niebezpiecznej. Swoimi dzia!aniami, zwi$zanymi 

porównawcze dwóch cyfrowych archiwów spo!ecznych, „Archiwa(– Kancelarie(– Zbiory”, 
t.(7 (9), 2017, s.(97+100.
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równie! z dokumentowaniem historii dzielnicy i jej mieszka"ców, Opowia-
dacze Historii pokazuj#, !e Dolne Miasto jest ciekawym, wartym odwiedze-
nia miejscem o interesuj#cej historii. 

Z kolei jednym z za$o!e" istnienia toru"skiej Fundacji Genera$ El!biety 
Zawackiej i dokumentowania dzia$a" Armii Krajowej na Pomorzu (podj%-
tych przez El!biet% Zawack# jeszcze przed powo$aniem do !ycia Fundacji) 
by$a walka z powszechnym prze&wiadczeniem, !e podczas II'wojny &wiato-
wej na Pomorzu nie by$o walki z okupantem, a toczy$a si% ona tylko w Ge-
neralnym Gubernatorstwie. Remedium na taki stereotyp mia$o by( zebranie 
dokumentów dowodz#cych tej walki, naukowe ich opracowywanie i publi-
kowanie wydawnictw na ten temat. Mimo &cis$ych zwi#zków z Toruniem 
i Pomorzem, dzia$alno&( Fundacji obejmuje teren ca$ego kraju'– ze szcze-
gólnym uwzgl%dnieniem dziejów polskich kobiet-!o$nierzy.

Z tematem lokalno&ci archiwów spo$ecznych w prosty sposób powi#-
zane s# powody ich powstawania. Ogólnie rzecz ujmuj#c, zwi#zane s# one 
z ch%ci# ochrony dziedzictwa kulturowego (w postaci przede wszystkim ar-
chiwaliów), cho( historie pocz#tków poszczególnych archiwów ró!ni# si% 
od siebie. 

Koncepcja cyfrowego archiwum (obecnie pod nazw# Miastograf) by$a 
projektem za$o!ycielskim Stowarzyszenia Topogra)e, a jego twórcy in-
spirowali si% podobnymi ameryka"skimi programami public history. Lata 
2007*2008 by$y okresem masowego wyjazdu Polaków za granic%. Stowarzy-
szenie w pewnym stopniu powsta$o w odpowiedzi na to zjawisko'– na nega-
tywne opinie wielu m$odych $odzian na temat ich miasta, problemy z to!sa-
mo&ci# mieszka"ców oraz poczucie braku historii miejsca, z któr# mogliby 
si% identy)kowa(. Pomys$ zwi#zany by$ te! z prze&wiadczeniem twórców, 
!e mimo popularno&ci zjawiska wymieniania si% kopiami starych fotogra)i 
w Internecie (w tym na portalu Facebook) oraz rosn#cego zainteresowania 
histori# lokaln#, brakuje jakiej& inicjatywy, która zbiera$aby w jednym miej-
scu najbardziej interesuj#ce materia$y.

Po$udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy&lu powsta$ na bazie 
przemyskiej stacji Polskiego Towarzystwa Historycznego, która w latach 90., 
po okresie transformacji ustrojowej, straci$a du!# cz%&( )nansowania, a los 
jej archiwum i ksi%gozbioru sta$ si% niepewny. W celu umo!liwienia kon-
tynuowania bada" ukrainoznawczych i ochrony spu&cizny po przemyskiej 
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Stacji PTH, powo!ano do "ycia stowarzyszenie. Jako (nieformalny) sukcesor 
dzia!a# Stacji, PWIN pozosta! w posiadaniu dokumentacji uprzednio przez 
ni$ wytworzonej, na któr$ sk!ada!y si% przede wszystkim materia!y dotycz$-
ce codziennej dzia!alno&ci Stacji (oddane potem do Archiwum Pa#stwowe-
go w Przemy&lu), ale tak"e spu&cizny historyków oraz kolekcja materia!ów 
dotycz$cych II'wojny &wiatowej, pochodz$cych od darczy#ców. Z czasem 
przekazywali oni kolejne materia!y do PWIN. 

Bronowickie Archiwum Spo!eczne powsta!o z inicjatywy Natalii Marti-
ni, która, jako socjolo"ka i mi!o&niczka lokalno&ci, zauwa"y!a warto&( dzie-
dzictwa Bronowic Ma!ych i potrzeb% jego zachowania (przez nagrywanie 
wspomnie# najstarszych mieszka#ców i kopiowanie zdj%( przedstawiaj$-
cych histori% dzielnicy). Swoj$ ide% przedstawi!a Towarzystwu Przyjació! 
Bronowic, które przyj%!o BAS pod swoje skrzyd!a'– otworzy!o to mo"liwo&( 
formalnego starania si% o wsparcie dzia!ania archiwum.

Fundacja Genera! El"biety Zawackiej powsta!a na bazie dzia!alno&ci 
obecnej patronki organizacji, która ju" w latach 60. rozpocz%!a gromadzenie 
materia!ów na temat konspiracji na Pomorzu w latach 1939)1945, dziejów 
Wojskowej S!u"by Kobiet oraz Wydzia!u *$czno&ci Zagranicznej Komen-
dy G!ównej ZWZ-AK „Zagroda”. Pocz$tkowo dzia!alno&( dokumentacyjna 
„Zo” mia!a charakter prywatny i, ze wzgl%du na ówczesn$ sytuacj% w kraju, 
tajny. Z czasem Zawacka w!$cza!a w swoje dzia!ania coraz szersze grono 
osób. W 1987' r. cykliczne spotkania skrystalizowa!y si% w formie Klubu 
Historycznego im. A.'Antczaka przy Toru#skim Oddziale Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Poniewa" powsta!e pod koniec lat 80. Stowarzysze-
nia +o!nierzy Armii Krajowej (potem: ,wiatowy Zwi$zek +o!nierzy Armii 
Krajowej) nie by!o w stanie powo!a( do "ycia zak!adanej pocz$tkowo funda-
cji dokumentuj$cej histori% AK, Zawacka wraz z grup$ wspó!pracowników 
zdecydowa!a si% na za!o"enie takiej organizacji w Toruniu.

Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda#sku” 
swoje pocz$tki ma w spotkaniach zaaran"owanych przez pracownika Re-
feratu Rewitalizacji Urz%du Miejskiego w Gda#sku. Do&( szybko urz%dowa 
aktywno&( przerodzi!a si% w samonap%dzaj$c$ si% spo!eczno&( pasjonatów 
skupionych wokó! odkrywania i dokumentowania historii Dolnego Miasta 
oraz animowania lokalnej spo!eczno&ci; z czasem grupa ta sformalizowa!a 
swoj$ dzia!alno&( w ramach stowarzyszenia.
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Reaktywowane w 1988!r. Towarzystwo Przyjació" Miasta-Ogrodu Pod-
kowa Le#na si$ga swoimi tradycjami do lat 30.!– to z tego okresu pocho-
dz% najcenniejsze materia"y przechowywane przez archiwum, b$d%ce spu-
#cizn% po przedwojennej dzia"alno#ci Towarzystwa. Od czasu reaktywacji, 
prócz kwestii spo"ecznych, Towarzystwo podejmowa"o zagadnienia zwi%-
zane z promowaniem historii Podkowy Le#nej oraz gromadzeniem pocho-
dz%cych od mieszka&ców miasta materia"ów o charakterze historycznym. 
Z czasem liczba tych archiwaliów ros"a i pojawi"a si$ potrzeba formalnego 
uznania i wyodr$bnienia tej cz$#ci dzia"alno#ci Towarzystwa!– w 2009!r. po-
wsta"o Obywatelskie Archiwum Podkowy Le#nej. 

Za"o'enie Fundacji Archeologia Fotogra(i by"o efektem spotkania osób 
zajmuj%cych si$ profesjonalnie histori% fotogra(i. Jej powo"aniu towarzyszy-
"o przekonanie, 'e istnieje wiele cennych archiwów fotogra(cznych (zw"asz-
cza fotografów-artystów), które s% przechowywane przez spadkobierców 
w z"ych warunkach, s% niedost$pne, a przez to niewykorzystywane. Zbieg"o 
si$ to w czasie z promowaniem kwestii digitalizacji archiwów. W efekcie 
powsta" pomys" powo"ania do 'ycia organizacji, dzi$ki której b$dzie mo'na 
(nansowa) ze #rodków publicznych dzia"ania na rzecz ochrony, opracowa-
nia i promowania archiwów fotogra(cznych.

Klub Historyczny LGBTQIA Fem powsta" jeszcze przed formalnym 
powo"aniem do 'ycia Fundacji Q, której obecnie jest cz$#ci%. Celem dzia-
"alno#ci dokumentacyjnej prowadzonej przez Klub jest zabezpieczenie 
materialnych #ladów zwi%zanych z histori% osób nieheteronormatywnych 
w Polsce oraz zmaterializowanie wspomnie& osób zwi%zanych z ruchem 
LGBT+ przez nagrywanie relacji historii mówionej. Dzia"ania te maj% cha-
rakter ratowniczy, zwi%zany z przekonaniem twórców archiwum, 'e zarów-
no materialne, jak i niematerialne #lady tej przesz"o#ci s% zagro'one, po-
niewa' nie jest ona przedmiotem zainteresowania podmiotów publicznych. 
Jednocze#nie twórcy archiwum maj% poczucie, 'e historia LGBT+ w Polsce 
jest pomijana w o(cjalnej historiogra(i i zaniedbanie jej dokumentowania 
spowoduje, 'e przysz"e pokolenia historyków, którzy b$d% chcieli bada) ten 
temat, napotkaj% ogromne braki w *ród"ach. 

Mimo ró'nych okoliczno#ci powstawania opisanych archiwów spo"ecz-
nych realizowane przez nie cele s% zbie'ne i oscyluj% wokó" takich kwestii 
jak: ochrona dziedzictwa i pami$ci, animowanie spo"eczno#ci, wzmacnianie 
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poczucia przynale!no"ci, podnoszenie i promowanie wiedzy na jaki" temat. 
Warto wi#c zauwa!y$, !e w du!ej mierze s% to nie tylko cele stricte zwi%zane 
z dzia&alno"ci% archiwaln%, ale te! cele spo&eczne. W wielu archiwach spo-
&ecznych dokumentowanie przesz&o"ci nie jest zatem celem nadrz#dnym, 
celem samym w sobie, ale narz#dziem s&u!%cym szeroko poj#tej dzia&alno"ci 
spo&ecznej i kulturalnej. W&a"ciwie nigdy nie b#d% one pe&ni$ funkcji pier-
wotnych dla archiwów w ogóle, czyli funkcji administracyjnej oraz praw-
nodowodowej. Jest to sytuacja specy'czna w"ród archiwów historycznych. 

Archiwa spo&eczne, dokumentuj%c wybrany fragment przesz&o"ci, wal-
cz% z tzw.(symboliczn% anihilacj%, czyli (w kontek"cie archiwalnym) sytu-
acj%, gdy jakie" wydarzenie, grupa spo&eczna, mniejszo"$ itp. s% w narracji 
mainstreamowych instytucji dziedzictwa pomijana. Koncept ten zapropo-
nowa&a Michelle Caswell w odniesieniu do spo&ecznych archiwów w Sta-
nach Zjednoczonych4, a wi#c w spo&ecze)stwie bardzo etnicznie i religijnie 
zró!nicowanym. Idea ta znalaz&a zrozumienie tak!e w kontek"cie my"lenia 
o niezale!nym dokumentowaniu w Wielkiej Brytanii i Australii, równie! 
w(krajach o wielowymiarowej strukturze spo&ecznej. Ale i w przypadku na-
szego, polskiego rozumienia zjawiska spo&ecznych archiwów mo!na bardzo 
&atwo znale*$ odzwierciedlenie zaproponowanego przez Caswell konceptu. 

Genera& Zawacka, a pó*niej równie! jej wspó&pracownicy uznali, !e 
niedostetcznie udokumentowane s% w archiwach losy pomorskich konspi-
ratorów i kobiet walcz%cych w s&u!bie kraju. Cz&onkowie Klubu Historycz-
nego LGBTQIA Fem uwa!aj%, !e o'cjalna historiogra'a pomija osoby nie-
heteronormatywne, a przyszli historycy nie znajd% w archiwach i muzeach 
odpowiedzi na pytania o queer-stori#. Osoby zaanga!owane w tworzenie 
Bronowickiego Archiwum Spo&ecznego postanowi&y zapisa$ wspomnienia 
na temat historii Bronowic, poniewa! zosta&y one poch&oni#te przez me-
tropoli# i w du!ej mierze zatraci&y swój wiejski charakter, który w !aden 
sposób nie zostanie odzwierciedlony w o'cjalnych dokumentach. Obywa-
telskie Archiwum Podkowy Le"nej s&u!y zachowaniu historii niewielkiego 
miasta, rozwijaj%cego si# w cieniu stolicy; bez tej inicjatywy nie zachowa&y-
by si# informacje o pocz%tkach miasta, historii para'i, dzia&alno"ci opozycji 

4 M. Caswell, Seeing Yourself in History: Community Archives and the Fight Against 
Symbolic Annihilation, „Public Historian”, nr(4 (36), 2014, s.(26–37.
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antykomunistycznej w Podkowie w latach 70. i 80. Z kolei bez aktywno!ci 
Miastografu nikt nie nagra"by wspomnie# "ódzkich rzemie!lników, !wiad-
ków tworzenia si$ tamtejszego uniwersytetu czy wreszcie%– zwyk"ych miesz-
ka#ców miasta. Te przyk"ady mo&na mno&y'. I% cho' powody s( ró&ne, 
w najogólniej pojmowanej idei archiwa spo"eczne zgadzaj( si$ ze sob(, bez 
wzgl$du na szczegó"y dzia"alno!ci, a nawet region !wiata, w którym powsta-
"y. Idea oddolnego (niezale&nego, spo"ecznego, spo"eczno!ciowego) doku-
mentowania le&y w przekonaniu, &e inne instytucje dziedzictwa zawiod"y 
lub zawiod(, &e nikt nie dokumentuje czego!, co jest odmienne od main-
streamu, nie mie!ci si$ w nim, jest nie do!' interesuj(ce, nie do!' wa&ne, 
zbyt trudne do uchwycenia, a tak&e, &e brakuje narracji o przesz"o!ci z pew-
nej perspektywy%– mniejszo!ci, kobiet, zwyk"ego cz"owieka. Idea oddolnego 
dokumentowania jest prób( przezwyci$&enia symbolicznej anihilacji. 

����6LHG]LE\�DUFKLZyZ�VSRâHF]Q\FK��
L�SU]HFKRZ\ZDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR

W badanych archiwach spo"ecznych rozmaicie przedstawia" si$ problem ich 
siedzib. Bronowickie Archiwum Spo"eczne, b$d(c archiwum wy"(cznie cy-
frowym, takiej siedziby nie ma w ogóle. Miastograf ma, ale jej posiadanie 
w niewielkim stopniu jest zwi(zane z przechowywaniem archiwaliów. Sto-
warzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda#sku” równie& 
nie posiada w"asnego lokum. Materia"y przechowywane s( w domu prezesa, 
a cz"onkowie korzystaj( niekiedy z go!cinno!ci mieszcz(cego si$ na Dol-
nym Mie!cie Inkubatora S(siedzkiej Energii. Z go!cinno!ci zaprzyja)nionej 
kancelarii prawnej korzysta równie& Fundacja Q, przechowuj(c w niej kar-
tony z archiwaliami. Po"udniowo-Wschodni Instytut Naukowy ma swoj( 
siedzib$%– dzier&awiony od miasta, sporej wielko!ci lokal w centrum Prze-
my!la, jednak nie jest on wystarczaj(cy na potrzeby PWIN, który posiada 
nie tylko do!' znaczny zasób archiwalny, ale równie& niema"y zbiór biblio-
teczny. Fundacja Genera" El&biety Zawackiej zajmuje ca"y trzykondygnacyj-
ny budynek na toru#skiej Starówce (wieczyste u&ytkowanie), z wydzielon( 
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przestrzeni! magazynow! oraz wystawiennicz! (wraz z niewielk! cz"#ci! 
konferencyjn!). Towarzystwo Mi$o#ników Miasta-Ogrodu Podkowa Le#na 
(prowadz!ce Obywatelskie Archiwum Podkowy Le#nej) równie% posiada 
swoj! siedzib", ale odznacza si" ona z$ymi warunkami. W najlepszej sytua-
cji lokalowej jest obecnie Fundacja Archeologia Fotogra&i, która niedawno 
przenios$a si" do nowej siedziby przy ul. Ch$odnej, gdzie znajduj! si" osob-
ne pomieszczenia na magazyn archiwalny, pracowni" digitalizacji, galeri" 
oraz pomieszczenie do codziennej pracy pracowników. Siedziby wszystkich 
odwiedzonych przeze mnie archiwów spo$ecznych $!czy jednak brak luksu-
sów i warunki pracy, które w sporej cz"#ci (poza FAF) mo%na okre#li' jako 
trudne.

Warunki magazynowe równie%, w efekcie, by$y ró%ne; powtarzaj!cym 
si" problemem by$ brak miejsca na przechowywanie materia$ów archiwal-
nych oraz z$e (lub w ogóle niemierzone) warunki klimatyczne w magazynie. 
Sposób przechowywania archiwaliów waha$ si" od amatorskiego, po wysoce 
sprofesjonalizowany, z u%yciem archiwistycznych, bezkwasowych materia-
$ów i metod konsultowanych z konserwatorem5. Wci!% jednak nawet te spo-
soby, które mo%na uzna' za nieprofesjonalne (np.(brak kontroli temperatury 
i wilgotno#ci, u%ywanie zwyk$ych, biurowych teczek i segregatorów) s! dla 
wielu z tych materia$ów lepsze ni% los, który móg$by je spotka', gdyby dane 
archiwum spo$eczne nie istnia$o.

Charakterystyczne dla zbadanych archiwów spo$ecznych by$o to, %e te, 
które posiada$y i cyfrowe, i analogowe materia$y, wi"ksz! wag" przywi!zy-
wa$y do przechowywania tych drugich. Bronowickie Archiwum Spo$eczne 
i Miastograf, posiadaj!ce wy$!cznie materia$y cyfrowe, skupione by$y tylko 
na tym sposobie przechowywania dokumentów. 

5 Por.: E. Ko$odziejska, Zaplecze infrastrukturalne archiwistyki spo!ecznej, [w:] 
Archiwa spo!eczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy, red. K.(Zi"tal, Warszawa 2016, 
s.(19)23.
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Trudno w tym miejscu generalizowa! charakter zasobów archiwów spo"ecz-
nych w sytuacji, gdy archiwa do badania wybrane zosta"y tak, aby ich zasób 
by" jak najbardziej ró#norodny$– w efekcie uzyskano wi%c opis archiwów 
przechowuj&cych m.in.: fotogra'e, pisemne relacje, dokumentacj% aktow&, 
druki ulotne, nagrania audio i wideo (w tym historii mówionej), pocztówki, 
dokumentacj% kartogra'czn& i techniczn&, prace gra'czne, notatki badaw-
cze i wiele innych, do tego w ró#nej ilo(ci i zarówno w postaci cyfrowej, jak 
i analogowej. Charakter i kszta"t zasobów archiwalnych jest efektem przyj%-
tych przez archiwum za"o#e) (np.$co do dokumentowanego tematu i kolek-
cjonowanych typów materia"ów), historii danego archiwum oraz sposobów 
gromadzenia materia"ów (o czym poni#ej). 

Warto w tym miejscu odnotowa!, i# *ród"em wspólnym dla wszystkich 
zbadanych archiwów spo"ecznych s& fotogra'e (wyst%puj&ce w mniejszym 
lub wi%kszym stopniu, równie# w formie kopii)$– co nie dziwi w kontek(cie 
wiedzy, #e jest to typ *ród"a najcz%(ciej spotykany w przypadku oddolnych 
inicjatyw dokumentacyjnych6.

Zbadane archiwa znacznie ró#ni"y si% od siebie wielko(ci&: od archiwum 
bardzo ma"ego (Bronowickie Archiwum Spo"eczne, ok.$540 dokumentów$– 
"&cznie orygina"ów i kopii) po archiwum bardzo du#e, prawdopodobnie 
drugie po O(rodku KARTA najwi%ksze archiwum spo"eczne w Polsce (Fun-
dacja Genera" El#biety Zawackiej, ok.$7,5 tys. teczek osobowych i ok.$10 tys. 
fotogra'i). Pomi%dzy nimi sytuowa"y si% równie# du#e archiwum Fundacji 
Archeologia Fotogra'i oraz mniejsze archiwum Po"udniowo-Wschodniego 
Instytutu Naukowego w Przemy(lu. W stron% archiwum ma"ego ci&#& rów-
nie# w mojej opinii zasoby Miastografu (niewiele orygina"ów, ale du#y zbiór 
kopii), Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda)sku”, 
Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le(nej oraz Klubu Historycznego 

6 Por.: A.$Sobczak, M.$Kudosz, Charakterystyka archiwów spo!ecznych, [w:] Archi-
wa spo!eczne w Polsce. Stan obecny, s.$15+17.
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LGBTQIA Fem. Przy takim kszta!cie próby nale"y jednak bardzo ostro"-
nie generalizowa#$– Fundacja Genera! El"biety Zawackiej zosta!a %wiado-
mie wybrana jako archiwum bardzo du"e; równie" Fundacja Archeologia 
Fotogra&i to placówka nietypowa. Obserwuj'c %rodowisko archiwów spo-
!ecznych, typowego rozmiaru mo"na raczej dopatrywa# si( w pozosta!ych 
zbadanych placówkach, a FAF i FGEZ traktowa# w tej mierze jako sytuacje 
nietypowe.

Nale"y te" wspomnie# o tym, dlaczego porównanie zasobów zbadanych 
archiwów spo!ecznych nastr(cza trudno%ci. Jest tak z dwóch podstawowych 
powodów. Po$pierwsze, archiwa spo!eczne cz(sto nie maj' opracowanych 
wszystkich nale"'cych do nich materia!ów, co nie pozwala na oszacowanie 
wielko%ci ca!ego zasobu archiwalnego7. Po$drugie, opracowanie w poszcze-
gólnych archiwach ró"ni si( na tyle, zw!aszcza w kwestii poziomów opisu, "e 
trudno porównywa# ich zasoby. Ró"norodno%# gromadzonych materia!ów 
ma tutaj równie" niema!e znaczenie. 

Materia!y tra&aj' do zasobów archiwów spo!ecznych przynajmniej 
kilkoma drogami. Najpopularniejszym sposobem by!a darowizna, wielo-
krotnie pojawi!o si( równie" wywo!ywanie )róde! (nagrania historii mó-
wionej, wywo!ywanie pisemnych relacji, dokumentowanie tera)niejszo%ci 
przez fotogra&e cyfrowe). W przypadku Fundacji Archeologia Fotogra&i 
pojawi! si( depozyt (dla znacznej wi(kszo%ci zasobu), u Opowiadaczy His-
torii$– kupno materia!ów na serwisach aukcyjnych. Towarzystwo Przyjació! 
Miasta-Ogrodu Podkowa Le%na najcenniejsz' cz(%# zasobu odziedziczy!o 
po swoim przedwojennym poprzedniku. Co$wa"ne, cz(sto pojawiaj'cym si( 
sposobem pozyskiwania do zasobu archiwum materia!ów (a w!a%ciwie$– ich 
kopii) jest skanowanie. W przypadku Po!udniowo-Wschodniego Instytutu 
Naukowego oraz Fundacji Genera! El"biety Zawackiej pojawia si( równie" 
uzupe!nianie zasobu archiwalnego o kopie materia!ów z innych archiwów, 
co tworzy pe!niejszy materia! dla badacza zainteresowanego danym tema-
tem.

7 M. Kudosz, Zagro!one zbiory archiwalne w organizacjach pozarz"dowych, [w:] 
Archiwistyka spo#eczna. Diagnoza i wyzwania, red. A.$Jó)wik, K.$Zi(tal, Warszawa 2017, 
s.$81.
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Interesuj!c! kwesti! s! sposoby docierania do potencjalnych darczy"-
ców (lub te# osób zainteresowanych udzieleniem wywiadu, spisaniem 
relacji, u#yczeniem materia$ów w celu wykonania kopii). Najwi%ksz! za-
s$ug% maj! w tej materii kontakty osobiste twórców archiwów. Ciekawym 
przyk$adem jest dzia$alno&' El#biety Zawackiej, która (jeszcze przed po-
wstaniem Fundacji), wykorzystuj!c swoje osobiste kontakty z #o$nierza-
mi podziemia z okresu okupacji oraz z cz$onkiniami przedwojennej Or-
ganizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet, stworzy$a swego rodzaju 
sie' wspó$pracowników w kraju i za granic!, przypominaj!c! w pewnym 
stopniu konspiracyjne struktury okresu II( wojny &wiatowej. Dzi%ki nim 
odbywa$ si% kontakt z kombatantami, którzy spisywali relacje ze swoich 
losów w czasie wojny i o)arowali E. Zawackiej pami!tki, które ta w$!cza$a 
do prowadzonych przez siebie teczek osobowych, po 1990(r. w$!czonych 
do zasobów Fundacji. Efektem osobistych kontaktów by$o równie# prze-
kazanie cz%&ci spu&cizn po fotografach do Fundacji Archeologia Fotogra-
)i. Podobnie w przypadku Opowiadaczy Historii, pierwsze wywiady na 
temat historii Dolnego Miasta nagrywano z s!siadami i osobami znajomy-
mi. Tak samo sytuacja wygl!da$a w przypadku Bronowickiego Archiwum 
Spo$ecznego, Miastografu i Klubu Historycznego LGBTQIA Fem. Niekie-
dy darczy"cy zg$aszaj! si% sami, ale mo#na podejrzewa', #e wymaga to 
d$u#szej obecno&ci archiwum w lokalnej przestrzeni publicznej i promocji 
jego dzia$a".

Trudnym w badaniu, lecz istotnym aspektem gromadzenia zasobu ar-
chiwalnego przez archiwa spo$eczne jest selekcja archiwalna. Naturalnie 
nie ma ona nic wspólnego z kategori! archiwaln! i wykazem akt, w$a&ciwie 
nie ma #adnych sposobów jej formalizacji. Informatorzy cz%sto bezpo&red-
nio zapytani o kryteria przyjmowania materia$ów do zasobu odpowiadali, 
#e nie ma #adnych, nie prowadzi si% selekcji, przyjmuje si% wszystkie ma-
teria$y. W jednym wypadku (Klub Historyczny LGBTQIA Fem) pytanie 
o selekcj% materia$ów wywo$a$o skrajnie negatywne skojarzenia z selekcjo-
nowaniem materia$ów w celu dobierania ich do pewnej konkretnej narra-
cji i „zak$amywania”, modelowania przesz$o&ci. 

W rzeczywisto&ci w archiwach spo$ecznych wykorzystywane jest 
przede wszystkim kryterium tematyczne(– dopasowania tre&ci dokumen-
tów do za$o#e" archiwum. W przypadku Stowarzyszenia „Opowiadacze 
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Historii Dolnego Miasta w Gda!sku” do kryteriów selekcji przy zakupie 
materia"ów decydowa"a ich cena i jako#$. Z kolei w Fundacji Archeologia 
Fotogra%i podstawowym kryterium selekcji jest warto#$ archiwum foto-
gra%cznego&– przede wszystkim artystyczna, ale równie' dokumentacyjna. 
Poza tym Fundacja nie pracuje z archiwami twórców 'yj(cych.

)adne z archiwów nie prowadzi"o ewidencji wp"ywów na wzór ksi*gi 
nabytków i ubytków&– nie sposób si* tego spodziewa$. Mimo to trzy ze 
zbadanych archiwów prowadzi"y rejestr wp"ywów. Bronowickie Archi-
wum Spo"eczne stosuje protoko"y zdawczo-odbiorcze, które pozwalaj( im 
uregulowa$ sytuacj* prawn( zwi(zan( z gromadzeniem materia"ów. Fun-
dacja Archeologia Fotogra%i równie' dokumentuje przekazanie spu#cizny 
twórcy w depozyt, wype"niaj(c wraz ze spadkobierc( artysty protoko"y 
o ró'nym stopniu szczegó"owo#ci. W Fundacji Genera" El'biety Zawac-
kiej prowadzone s( trzy osobne ksi*gi inwentarzowe, ka'da dla jednego 
archiwum, jednak nie wprowadza si* do nich nowych nabytków do zaso-
bu, ale raczej teczki osobowe. Pozosta"e archiwa nie prowadz( rejestracji 
wp"ywów. 

���2SUDFRZDQLH�]DVREX�DUFKLZyZ�VSRâHF]Q\FK

Kwestia metod opracowania zasobu archiwalnego w archiwach spo"ecz-
nych, podobnie jak inne wymienione wcze#niej zagadnienia, pozwala po 
raz kolejny zauwa'y$ ró'norodno#$ stosowanych rozwi(za!. +wiadomie 
zreszt( tej ró'norodno#ci poszukiwa"am, wybieraj(c do badania archiwa, 
które nie stosuj( wy"(cznie stworzonego przez O#rodek KARTA Otwartego 
Systemu Archiwizacji, a który, jak si* spodziewam, móg"by ujednolici$ sto-
sowane metody opisu archiwaliów. 

Na jednej stronie szali znajduje si* archiwum Stowarzyszenia „Opo-
wiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda!sku”, w którym nie stosuje si* 
'adnego opisu, poza prostym spisem wywiadów zawieraj(cym podstawowe 
informacje, cho$ informator przyzna", 'e nawet prosta ewidencja ca"o#ci ar-
chiwum u"atwi"aby codzienn( prac*. Niekiedy do#$ ogólny i niepe"ny opis 
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swoich materia!ów stosuje równie" (na razie) Klub Historyczny LGBTQIA 
Fem.

Z drugiej strony znajduje si# Fundacja Genera! El"biety Zawackiej, 
gdzie funkcjonuj$ bardzo liczne i skomplikowane pomoce archiwalne, 
przede wszystkim o charakterze katalogów kartkowych, przy czym cz#%& 
z zawartych w nich informacji nie odnosi si# do zasobu archiwalnego Fun-
dacji, ale stanowi samodzieln$ baz# wiedzy na temat kombatantów i komba-
tantek. Jest to system zapocz$tkowany przez El"biet# Zawack$ jeszcze przed 
powstaniem Fundacji, a zwi$zany z pierwszymi za!o"eniami archiwum, 
tj.' stworzeniem s!ownikowego wydawnictwa zawieraj$cego biogramy po-
morskich konspiratorów okresu II'wojny %wiatowej. Pod poj#ciem opraco-
wania zasobu archiwalnego w Fundacji zawiera si# wi#cej ni" w klasycznym 
archiwistycznym rozumieniu (jako porz$dkowanie i opis archiwaliów). 
W obr#b opracowania materia!ów wchodzi równie" ogromna praca polega-
j$ca na sporz$dzaniu kartotek. Czynno%ci te oprócz osób pracuj$cych w ar-
chiwum wykonuj$ równie" osoby z zewn$trz wspó!pracuj$ce z Fundacj$, 
szczególnie cz!onkinie Memoria!u Genera! Marii Wittek, które przesy!aj$ 
do Fundacji liczne karty informacyjne tworzone na podstawie publikacji 
i prasy (np.' nekrologów). Kartoteki te w za!o"eniu maj$ zawiera& pe!en 
przegl$d pomorskich konspiratorów oraz kobiet-"o!nierzy walcz$cych na 
wszystkich frontach II'wojny %wiatowej. Opracowanie archiwaliów wi$"e si# 
w tym wypadku z tworzeniem naukowej bazy informacji na temat komba-
tantów. 

A" trzy ze zbadanych archiwów swoje metody opracowania zasobu 
archiwalnego wzorowa!y na naukowej, „o(cjalnej” metodyce archiwalnej 
(stosowanej w archiwach pa)stwowych). Obywatelskie Archiwum Podko-
wy Le%nej opisuje swój zasób w klasycznych inwentarzach archiwalnych ze 
wst#pem, które poziomem opisu si#gaj$ do jednostki archiwalnej. Jest to 
rezultat trudnej wspó!pracy z zawodowym archiwist$, pracuj$cym w archi-
wum pa)stwowym. Podobne pomoce archiwalne stosuje si# równie" w Po-
!udniowo-Wschodnim Instytucie Naukowym; w tym wypadku wynika to 
z'formalnego wykszta!cenia archiwistki (w kierunku historii ze specjalizacj$ 
archiwaln$). W przypadku obu tych archiwów podstawowymi elementami 
tworz$cymi ich zasób s$ zespo!y/zbiory dziel$ce si# na jednostki archiwal-
ne, a te z kolei zawieraj$ poszczególne dokumenty. Przy czym oba archiwa 
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w wyj!tkowych przypadkach zesz"y do poziomu opisu dokumentu. Taki sam 
podzia" archiwum na zespo"y, a zespo"u na jednostki zastosowano w Brono-
wickim Archiwum Spo"ecznym. Jednostki w tym wypadku formowane s! ze 
wzgl#du na typ materia"ów (wspomnienia/fotogra$e/dokumenty). Inwen-
tarz BAS-u (bez wst#pu) poziomem opisu si#ga dokumentu, jednak zosta" 
z czasem zarzucony. 

Odpowiedzi! na specy$k# archiwum fotogra$cznego artysty s! metody 
stosowane w opracowaniu materia"ów Fundacji Archeologia Fotogra$i. Ich 
podstaw! jest szczegó"owe, profesjonalne opracowanie, wymagaj!ce bardzo 
du%ej znajomo&ci zagadnie' z zakresu historii sztuki, fotogra$i i %yciorysu 
autora, uszeregowanie prac w cykle oraz chronologicznie, a nast#pnie ich 
opisanie. Ze wzgl#du na specy$k# pracy Fundacji, opartej na $nansowaniu 
projektowym, opracowuje si# archiwa fragmentami, jednocze&nie je digi-
talizuj!c. Opis archiwalny wyst#puje wy"!cznie na poziomie dokumentu. 
Brak opisu na poziomie jednostki inwentarzowej (w przypadku fotogra$i(– 
tematu) oraz zespo"u archiwalnego. 

Jak wida) z powy%szych krótkich opisów, archiwa spo"eczne maj! ró%n! 
struktur# zasobów archiwalnych, nie zawsze mo%na j! odnie&) do hierar-
chicznej struktury opisu zasobów historycznych, stosowanej w nauce archi-
walnej, a zawartej w mi#dzynarodowych standardach opisu archiwalnego. 
Mo%e to cz#&ciowo komplikowa) przenoszenie opisów archiwalnych do sys-
temów informatycznych i wymaga) zmian tej struktury w przypadku ch#ci 
po"!czenia tych danych we wspólnym systemie. 

Podobnie wygl!da sytuacja w przypadku sposobów sygnowania ar-
chiwaliów, stosowanych przez wybrane archiwa. W przypadku archiwum 
Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta i Klubu Historycznego LGBTQIA 
Fem sygnatury nie wyst#puj!. Po"udniowo-Wschodni Instytut Naukowy 
i Obywatelskie Archiwum Podkowy Le&nej stosuj! prosty, znany z pa'stwo-
wej metodyki system liczb arabskich dla numeracji zespo"ów/zbiorów ar-
chiwalnych oraz jednostek w ramach tych%e (rozpoczynaj!c zawsze od 1). 
Równie% Miastograf, cho) nie ma zintegrowanego systemu sygnowania ma-
teria"ów, opar" stosowane metody na nadawaniu materia"om kolejnych cyfr 
arabskich. W pozosta"ych trzech archiwach wyst#puj! sygnatury mieszane, 
liczbowo-literowe, przy czym w Fundacji Genera" El%biety Zawackiej oraz 
w Fundacji Archeologia Fotogra$i sposoby nadawania sygnatur w ró%nych 



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

576

cz!"ciach zasobu s# niejednolite. Jednocze"nie w ka$dym wypadku, bez 
wzgl!du na skomplikowanie czy niekonsekwencj! stosowanych sygnatur, 
spe%niaj# one swoje zadanie i s# dostosowane do charakteru materia%ów. 
W FGEZ w sygnaturze funkcjonuje oznaczenie literowe, s%u$#ce identy&-
kacji p%ci kombatanta, którego dotyczy dana teczka osobowa, a tak$e ozna-
czenie, do którego archiwum dana teczka nale$y (Fundacja prowadzi trzy 
archiwa). Z kolei w FAF cz!"ci# sygnatury jest litera oznaczaj#ca typ mate-
ria%u: negatyw, pozytyw, diapozytyw, &lm, druk, prac! gra&czn# etc. 

Z analizy sposobów opracowania zasobu archiwalnego archiwów spo-
%ecznych najwa$niejszy jest wniosek, $e zastosowane metody, cz!sto bar-
dzo specy&czne i jedyne w swoim rodzaju, s# "ci"le zwi#zane ze sposoba-
mi pracy danego archiwum, specy&k# gromadzenia zasobu archiwalnego 
oraz charakterystyk# posiadanych zasobów archiwalnych. Dlatego równie$ 
ewentualne dalsze badania tego zagadnienia (a osobi"cie uwa$am je za 
jedno z ciekawszych i bardziej obszernych) nale$y zawsze przeprowadza' 
w szerokim kontek"cie poznawania dzia%alno"ci danego archiwum oraz jego 
zawarto"ci8. 

����8GRVWċSQLDQLH�]DVREX�DUFKLZDOQHJR��
L�G]LDâDOQRğý�SXEOLF]QD�DUFKLZyZ�VSRâHF]Q\FK

W ka$dym odwiedzonym przeze mnie archiwum du$# wag! przywi#zy-
wano do digitalizacji materia%ów archiwalnych. Fundacja Genera% El$biety 
Zawackiej jest w trakcie du$ego projektu zak%adaj#cego cyfryzacj! ca%ego 
zasobu; cz!"' efektów mo$na ogl#da' w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece 

8 Por. te$: T.(Czarnota, Rozwi!zania stosowane w zakresie opracowywania zbiorów 
archiwów spo"ecznych, [w:] Archiwa spo"eczne w Polsce. Stan obecny, s.( 34)52; ten$e, 
Opis na poziomie jednostki archiwalnej praktykowany w archiwach spo"ecznych, [w:] Ar-
chiwa spo"eczne w Polsce. Stan obecny, s.( 53)55; ten$e, Opis na poziomie dokumentu 
praktykowany w archiwach spo"ecznych, [w:] Archiwa spo"eczne w Polsce. Stan obecny, 
s.(56)62; A.(Jó*wik, N. Martini, Realia funkcjonowania archiwów spo"ecznych i czynniki 
sprzyjaj!ce ich rozwojowi, [w:] Archiwistyka spo"eczna. Diagnoza, s.(71)72.
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Cyfrowej. Na! swojej stronie internetowej du"e cz#$ci zasobów publikuj% 
Bronowickie Archiwum Spo&eczne, Po&udniowo-Wschodni Instytut Nauko-
wy w Przemy$lu, Fundacja Archeologia Fotogra'i (w bazie danych), a tak"e 
Cyfrowe Archiwum (odzian (przede wszystkim cyfrowe kopie, ale równie" 
fragmenty historii mówionych born digital). Opowiadacze Historii Dolnego 
Miasta publikuj% niewielk% cz#$) materia&ów na swojej stronie internetowej 
wraz z artyku&ami na temat tych obiektów lub jako ilustracj# do tematycz-
nych artyku&ów. Obywatelskie Archiwum Podkowy Le$nej umie$ci&o online 
ma&y wycinek archiwum w aneksach do inwentarzy archiwalnych, jednak 
jego twórcy w najbli"szym czasie planuj% umieszczenie w Internecie wi#k-
szej liczby dokumentów. Klub Historyczny LGBTQIA Fem na razie udo-
st#pnia niewielk% cz#$) zasobu w mediach spo&eczno$ciowych (w ramach 
dzia&a* PR) oraz w serwisie Google Arts & Culture, ale jego twórcy planuj% 
digitalizacj# i udost#pnienie online ca&o$ci swoich materia&ów. 

Liczba u"ytkowników archiwów spo&ecznych jest trudna do zmierzenia, 
zw&aszcza w sytuacji, gdy archiwa nie dokumentuj% udost#pnie* na miejscu 
lub nie maj% dost#pu do szczegó&owych danych na temat wej$) na strony 
WWW, zawieraj%ce cyfrowe odwzorowania publikowanych przez nich ar-
chiwaliów. W przypadku udost#pniania na miejscu liczba u"ytkowników 
jest zazwyczaj relatywnie ma&a (oko&o 10 osób rocznie w przypadku Funda-
cji Archeologia Fotogra'i, oko&o 20 w przypadku Po&udniowo-Wschodnie-
go Instytutu Naukowego), a nawet "adna (jak w przypadku Obywatelskiego 
Archiwum Podkowy Le$nej). Wyj%tkiem jest tutaj Fundacja Genera& El"bie-
ty Zawackiej, w której rocznie pojawia si# od kilkudziesi#ciu do ponad stu 
osób. 

W$ród typów u"ytkowników odwiedzaj%cych archiwa spo&eczne naj-
cz#$ciej pojawiali si# uczniowie i studenci, badacze ró"nych specjalno$ci, 
dziennikarze i pasjonaci. W przypadku archiwum Fundacji Genera& El"-
biety Zawackiej istotn% grup% u"ytkowników byli te" cz&onkowie rodzin 
kombatantów. Warto jednak zauwa"y), "e niemal niemo"liwy jest opis grup 
u"ytkowników w sytuacji przeniesienia akcentu na udost#pnianie online, co 
nast%pi&o w&a$ciwie w przypadku ka"dego z opisanych archiwów. 

W zbadanych archiwach nie stosowano szczególnej reglamentacji dost#-
pu do archiwaliów, poza Fundacj% Genera& El"biety Zawackiej. Mo"liwo$) 
dost#pu do materia&ów na miejscu maj% tam tylko osoby, które przedstawi% 
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stosowne dokumenty: studenci i doktoranci zobowi!zani s! do przedsta-
wienia listu polecaj!cego lub skierowania z uczelni b!d" od samodzielnego 
pracownika naukowego, a cz#onkowie rodzin kombatantów$– dokumentów 
stwierdzaj!cych pokrewie%stwo z osob!, której dotycz! akta. 

Ograniczeniem dost&pu do zbadanych archiwów s! takie kwestie jak 
krótki czas otwarcia pracowni lub potrzeba umawiania si& z przedstawicie-
lem archiwum, a nawet ca#kowity brak siedziby archiwum, a tym samym 
pracowni naukowej. Odpowiedzi! na te trudno'ci jest udost&pnianie mate-
ria#ów archiwalnych online9. 

Fakt, (e wi&kszo') zbadanych archiwów spo#ecznych nie jest odwiedza-
na przez wielu u(ytkowników nie oznacza, (e ich dzia#alno') nie tra*a do 
szerszej publiczno'ci. Aktywno') archiwów wokó# materia#ów archiwal-
nych okaza#a si& jedn! z obszerniejszych i bardziej interesuj!cych kwestii 
w niniejszym badaniu. W tym aspekcie ka(de archiwum inaczej k#ad#o ak-
centy, u(ywaj!c ró(nych form edukowania spo#eczno'ci i promowania swo-
jej aktywno'ci. Fundacja Archeologia Fotogra*i specjalizuje si& zw#aszcza 
w wystawach oraz publikacjach (przede wszystkim katalogach wystaw i al-
bumach fotogra*cznych), cho) na swoim koncie ma równie( liczne warsz-
taty oraz konsultacje dotycz!ce sposobów post&powania z materia#ami z do-
mowego archiwum. Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta 
w Gda%sku” najcz&'ciej oprowadza wycieczki po Dolnym Mie'cie (cz&sto 
zwi!zane z pokazami archiwaliów) oraz wydaje publikacje popularnonau-
kowe. Po#udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy'lu k#adzie na-
cisk na publikacje naukowe, nie tylko z zasobu swojego archiwum; zwi!zane 
jest to z faktem, (e jest to równie( spo#eczny o'rodek badawczy. Fundacja 
Genera# El(biety Zawackiej ma na swoim koncie bardzo du(! liczb& wystaw 
archiwalnych, konferencji oraz prelekcji dla dzieci i m#odzie(y, a tak(e wiele 
prac naukowych. Obywatelskie Archiwum Podkowy Le'nej organizowa#o 
wystawy archiwalne i w najbli(szym czasie planuje zawi!za) wspó#prac& ze 
szko#ami, a tworz!ce je Towarzystwo przejawia du(! aktywno') wydawni-
cz!. Stowarzyszenie Topogra*e, które tworzy portal Miastograf, ma na swo-
im koncie gry terenowe, warsztaty, wydawnictwa i spotkania. Mniej tego 
typu aktywno'ci przejawia#y do tej pory dwa najm#odsze archiwa, Klub 

9 Por.: E. Ko#odziejska, Zaplecze infrastrukturalne, s.$23+24.
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Historyczny LGBTQIA Fem oraz Bronowickie Archiwum Spo!eczne, które-
mu uda!o si" jednak zorganizowa# kilka ró$nego typu spotka% zwi&zanych 
z archiwaliami i warsztatów. 

Ponadto warto zauwa$y#, $e w'ród dzia!a% edukacyjnych i promocyj-
nych zbadanych archiwów spo!ecznych wyst"puj& nie tylko klasyczne for-
my, jak wystawy, prelekcje i warsztaty (cho# to one dominuj&), ale równie$ 
gry terenowe (FAF, Miastograf), wycieczki (Opowiadacze Historii), s!ucho-
wisko z fragmentami wspomnie% z zasobu archiwum (BAS), performens 
po!&czony z pokazem archiwaliów (Opowiadacze Historii).

Archiwa spo!eczne cz"sto pojawiaj& si" w mediach (g!ównie o zasi"gu 
lokalnym), np.(w kontek'cie promowania swoich dzia!a%, takich jak wysta-
wy, publikacje czy warsztaty. Szczególnie imponuj&cy jest w tym zakresie 
dorobek Fundacji Archeologia Fotogra)i, cho# lokalne media wspomina!y 
równie$ o Bronowickim Archiwum Spo!ecznym, Miastogra)e oraz Opo-
wiadaczach Historii.

Bior&c pod uwag" relatywnie krótki dotychczasowy $ywot opisanych ar-
chiwów spo!ecznych oraz niewielkie zasoby (obie cechy w porównaniu do 
innych archiwów historycznych), niewielki personel oraz ograniczony bu-
d$et i cz"sto trudne warunki realizacji swoich dzia!a%, dorobek zbadanych 
archiwów spo!ecznych zwi&zany z dzia!alno'ci& edukacyjn&, wydawnicz& 
i promocyjn& (które, rzecz jasna, wzajemnie si" przenikaj&) jest, w moim 
odczuciu, bardzo du$y. Taki stan rzeczy ma zwi&zek przede wszystkim 
z tym, $e wiele archiwów spo!ecznych z zasady realizuje cele zwi&zane z, jak 
ju$ wcze'niej wspomniano, dzia!alno'ci& edukacyjn&, kulturaln& i spo!ecz-
n&, jak animowanie lokalnych spo!eczno'ci, promowanie wiedzy na jaki' 
temat, kreowanie lokalnego patriotyzmu, wzmacnianie wi"zi mi"dzypoko-
leniowych etc. Ponadto cz"sto wynika to z mo$liwo'ci )nansowania dzia-
!a% archiwów spo!ecznych (a w!a'ciwie prowadz&cych je organizacji spo-
!ecznych), które !atwiej otrzyma# w rozmaitych konkursach dotacyjnych 
na jakie' dzia!anie w sferze publicznej, które przy okazji b"dzie zwi&zane 
z archiwum (warsztaty, wystawa, gra, wyk!ad), ni$ na dzia!alno'# stricte ar-
chiwistyczn& (np.( opracowanie zasobu archiwalnego). Archiwa spo!eczne 
musz& funkcjonowa# w przestrzeni publicznej, musz& by# w pewnej mierze 
znane w swojej spo!eczno'ci, promowa# swoj& dzia!alno'# i zasoby( – nie 
musi to mie# efektu natychmiastowego, ale daje pozytywne rezultaty (jak 
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np.!wi"ksza przychylno#$ w%adz samorz&dowych i innych decydentów, do-
strze'enie przez potencjalnych o(arodawców i wolontariuszy). 

���:VSyâSUDFD�]�RWRF]HQLHP

Z tym zagadnieniem bezpo#rednio wi&'e si" pytanie o to, z jakimi insty-
tucjami i organizacjami wspó%pracuj& archiwa spo%eczne. Zbadane przy-
padki i w tej materii prezentowa%y do#$ du'e zró'nicowanie, od Po%udnio-
wo-Wschodniego Instytutu Naukowego, który wspó%dzia%a% z do#$ w&sk& 
grup& instytucji, po Fundacj" Archeologia Fotogra(i, która wspó%pracowa%a 
z licznymi instytucjami pa)stwowymi, samorz&dem lokalnym, wieloma or-
ganizacjami pozarz&dowymi oraz instytucjami dziedzictwa zajmuj&cymi si" 
zbiorami fotogra(cznymi, nie tylko polskimi, ale równie' zagranicznymi. 
Szeroki kr&g instytucji wspó%pracuj&cych ma równie' Fundacja Genera% 
El'biety Zawackiej (archiwa i muzea, instytucje naukowe, w%adze samorz&-
dowe, instytucje zajmuj&ce si" kombatantami, miejscami pami"ci). Stowa-
rzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda)sku” wspó%pra-
cuje z innymi placówkami lokalnie, na Dolnym Mie#cie (z organizacjami 
pozarz&dowymi, szko%ami, restauracjami i kawiarniami, dolnomiejskimi 
placówkami spo%ecznymi), z podobnymi do Opowiadaczy Historii orga-
nizacjami pozarz&dowymi dzia%aj&cymi w innych dzielnicach Gda)ska, 
z gda)skimi pasjonatami lokalnej historii z innych dzielnic, a tak'e z innymi 
podmiotami dzia%aj&cymi na terenie Gda)ska (archiwa, muzea, instytucje 
samorz&dowe). Miastograf prezentuje zró'nicowan& gam" wspó%pracowni-
ków, m.in.!Uniwersytet *ódzki, Miasto *ód+, Miejski Konserwator Zabyt-
ków, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Na!tym tle zupe%nie inaczej 
prezentuje si" Klub Historyczny LGBTQIA Fem, którego cz%onkowie jako 
jeden z problemów wskazali brak podmiotów do wspó%pracy. Problem ten 
zwi&zany jest z jednej strony z tym, 'e w Polsce niewiele jest podmiotów 
dokumentuj&cych histori" osób nieheteronormatywnych, z drugiej za# 
z niech"ci& ze strony instytucji publicznych do wspó%pracy z organizacj& 
promuj&c& histori" LGBT+. 
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Wydaje si!, "e dla archiwów spo#ecznych wa"na jest przede wszystkim 
wspó#praca lokalna$– ze szko#ami, innymi organizacjami pozarz%dowymi, 
samorz%dem terytorialnym. Stworzenie takiej sieci wspó#pracy wymaga 
czasu i zaanga"owania, jest jednak cennym elementem "ycia archiwów spo-
#ecznych, umo"liwia dzielenie si! wiedz% i do&wiadczeniem, organizowanie 
wspólnych projektów, promowanie swojej dzia#alno&ci poprzez wydarzenia 
innych instytucji.

���)LQDQVRZDQLH

Cech% #%cz%c% wszystkie zbadane archiwa spo#eczne jest brak sta#ego '-
nansowania ich dzia#alno&ci, wymieniany zreszt% najcz!&ciej jako problem 
w ich funkcjonowaniu (o czym w dalszej cz!&ci tekstu). 

Podstawowym sposobem 'nansowania archiwów spo#ecznych by#y 
granty i dotacje pochodz%ce z instytucji pa(stwowych (np.$z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Audiowizualne-
go, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy"szego, Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Spo#ecznej) oraz z instytucji samorz%dowych (zw#aszcza miast, w du"o 
mniejszym stopniu województw). Fundacja Genera# El"biety Zawackiej '-
nansowa#a swoje dzia#ania równie" dzi!ki &rodkom pochodz%cym z Rady 
Ochrony Pami!ci Walk i M!cze(stwa oraz Urz!du ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Obywatelskie Archiwum Podkowy Le&nej i Fundacja 
Archeologia Fotogra'i realizowa#y projekty 'nansowane przez Naczelne-
go Dyrektora Archiwów Pa(stwowych w ramach konkursów „Wspieranie 
dzia#a( archiwalnych”. Klub Historyczny LGBTQIA Fem, Bronowickie Ar-
chiwum Spo#eczne oraz Po#udniowo-Wschodni Instytut Naukowy równie" 
stara#y si! o te &rodki, lecz bez sukcesów. FAF otrzyma#a tak"e dotacj! z fun-
duszy EOG. Du"o rzadziej w&ród grantodawców pojawia#y si! prywatne 
fundacje.

Dodatkowym (nigdy podstawowym) )ród#em dochodu dla archiwów 
spo#ecznych jest tak"e sprzeda" wydawnictw oraz wykonywanie us#ug 
(Fundacja Genera# El"biety Zawackiej$ – reprogra'a; FAF$ – digitalizacja 
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materia!ów zewn"trznych, odp!atne warsztaty, limitowane reprinty foto-
gra#i z archiwum). Ponadto Fundacja Genera! El$biety Zawackiej uzyskuje 
przychód z jednego procenta podatku (ma status organizacji po$ytku pu-
blicznego) oraz z wynajmu mieszkania E. Zawackiej. 

Ciekawym przyk!adem #nansowania dzia!alno%ci jest crowdfunding& – 
strategia zastosowana przez dwa odwiedzone w trakcie projektu archiwa. 
Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda'sku” podj"-
!o si" internetowej zbiórki pieni"dzy w celu zdobycia %rodków na wydanie 
ksi($ki o historii Dolnego Miasta, w której znalaz!y si" m.in.&materia!y z ar-
chiwum Stowarzyszenia. Klub Historyczny LGBTQIA Fem zorganizowa! 
publiczn( zbiórk" w jednym z przeznaczonych do tego portali interneto-
wych, aby zebra) #nanse potrzebne na dzia!alno%) stricte archiwistyczn(&– 
nagrywanie wywiadów historii mówionej oraz skanowanie i opisywanie 
dokumentów. 

����2VRE\�]DDQJDīRZDQH��
Z�WZRU]HQLH�DUFKLZyZ�VSRâHF]Q\FK

W przypadku archiwów spo!ecznych nie zawsze mo$emy okre%la) dzia!aj(-
ce w nich osoby terminem „pracownicy”, bo mimo $e wykonuj( jakie% pra-
ce, nie zawsze s( za nie op!acani. W%ród badanych archiwów sta!y, op!acany 
personel zatrudnia! Po!udniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy-
%lu, Fundacja Genera! El$biety Zawackiej i Fundacja Archeologia Fotogra#i, 
by!y to zespo!y kilkuosobowe, przy czym warto zaznaczy), $e w PWIN tylko 
jedna z tych osób zajmuje si" bezpo%rednio archiwum, a w FGEZ i FAF 
osoby zatrudnione maj( du$o szerszy zakres obowi(zków ni$ tylko prace 
archiwalne (np.&dzia!alno%) edukacyjna i wydawnicza). S( to jednak du$e 
archiwa spo!eczne i nie nale$y uznawa), $e kilkuosobowy zespó! jest stan-
dardem, je%li chodzi o ich personel. 

W wi"kszo%ci przypadków w projektach dotacyjnych przewidziane jest 
op!acenie wykonawców, zazwyczaj nie s( to jednak kwoty wysokie. Okres 
otrzymywania dotacji pozwala równie$ na zaanga$owanie dodatkowych 
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osób do pracy nad archiwum, dlatego zazwyczaj ich liczba zmienia si! za-
le"nie od tego, czy archiwum realizuje obecnie jaki# projekt dotowany pu-
blicznie.

Zatrudnienie w zbadanych archiwach zwi$zane by%o przede wszystkim 
z realizacj$ projektów dotacyjnych i wi$za%o si! najcz!#ciej z umow$ cywil-
noprawn$, cho& w FAF, PWIN i FGEZ pojawi%y si! umowy o prac!. W tych 
trzech archiwach pojawili si! równie" praktykanci i sta"y#ci, w Miastogra-
'e( – praktykanci. Jednocze#nie w ka"dym ze zbadanych archiwów prac! 
wykonywano równie" spo%ecznie, w ramach wolontariatu. 

Tylko w niektórych przypadkach pojawia%y si! okre#lenia na funkcj! 
pe%nion$ w ramach opieki nad archiwum. W Bronowickim Archiwum Spo-
%ecznym byli to archiwi#ci spo%eczni i koordynatorka archiwum; w PWIN(– 
archiwistka; w FGEZ(– dokumentalistki; w Obywatelskim Archiwum Pod-
kowy Le#nej(– kustosz archiwum. W Stowarzyszeniu „Opowiadacze Historii 
Dolnego Miasta w Gda)sku” pracami nad archiwum zajmuje si! prezes 
Stowarzyszenia, jednak nie funkcjonuje tam poczucie prowadzenia archi-
wum, a wi!c i nie nazywa on sam siebie archiwist$ (o tym dalej). W FAF 
prace archiwalne wykonywane s$ przez ka"dego cz%onka zespo%u, nie ma 
wydzielonej do tego osoby ani wyodr!bnionej i nazwanej funkcji, podobnie 
bez wyodr!bnionego stanowiska archiwisty obywa si! Miastograf oraz Klub 
Historyczny LGBTQIA Fem. 

���3UREOHP\�

Nie tylko wspomniany brak #rodków 'nansowych generalnie, ale równie" 
grantowy system powoduj$cy *uktuacj! nat!"enia prac nad archiwum oraz 
niepewno#& zatrudnienia, a w zwi$zku z tym brak mo"liwo#ci d%ugofalowe-
go planowania dzia%alno#ci archiwum, wskazywane by%y jako najpowa"niej-
sze problemy w pracy archiwów spo%ecznych10. Jako szczególnie problema-

10 O szczegó%ach problemu tzw.( projektowo#ci w archiwach spo%ecznych, patrz: 
M.(Wi#niewska-Drewniak, Wp!yw projektowego "nansowania na dzia!alno#$ archiwów 
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tyczny wskazywano brak pieni!dzy „na "ycie”#– czyli op$acenie siedziby i jej 
utrzymania (o ile archiwum posiada tak% siedzib!)#– tego kosztu bowiem 
zazwyczaj nie da si! &nansowa' projektowo.

Bezpo(rednio zwi%zane z problemami &nansowymi archiwów spo-
$ecznych s% trudno(ci lokalowe# – z$e warunki pracy i przechowywania 
materia$ów archiwalnych, niewystarczaj%ce miejsce magazynowe, niedo-
stateczne wyposa"enie archiwum (zw$aszcza w sza)i i rega$y, profesjonal-
ne bezkwasowe materia$y s$u"%ce przechowaniu archiwaliów). W badaniu 
pojawi$y si! równie" archiwa, które w ogóle nie maj% siedziby (Bronowic-
kie Archiwum Spo$eczne, Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego 
Miasta w Gda*sku”, Klub Historyczny LGBTQIA Fem). Pierwsze z nich 
wskazywa$o na potrzeb! posiadania swojego k%ta, gdzie mo"na by organi-
zowa' np.#spotkania w trakcie wywiadów historii mówionej. Opowiadacze 
Historii mog% w celu takich dora+nych spotka* korzysta' z go(cinno(ci 
zaprzyja+nionego Inkubatora S%siedzkiej Energii. Wspomniane archiwa 
s% niewielkie, a dodatkowo BAS przechowuje wy$%cznie materia$y cy-
frowe, nie potrzebuje wi!c zasadniczo siedziby ze wzgl!du na przecho-
wywanie materia$ów archiwalnych. ,adne z tych archiwów nie wskaza$o 
braku siedziby jako krytycznego problemu zwi%zanego z zarz%dzaniem  
archiwaliami.

Opowiadacze Historii jako problem wymieniali brak czasu cz$onków 
na dzia$alno(' w Stowarzyszeniu, równie" w ramach dzia$alno(ci zwi%zanej 
z prowadzeniem archiwum, brak ewidencji materia$ów, która przyda$aby 
si! w codziennej pracy oraz otrzymywanie dotacji publicznych w kwocie 
mniejszej ni" wnioskowano, bez mo"liwo(ci zmiany zakresu dotowanego 
projektu.

Obywatelskie Archiwum Podkowy Le(nej, oprócz kwestii lokalowych, 
jako jeden z problemów wskaza$o równie" zagadnienia prawne zwi%zane 
z przechowywanymi przez archiwum fotogra&ami, co do których nie ma 
jasno(ci, kto jest autorem.

Fundacja Archeologia Fotogra&i nie ma problemów lokalowych od czasu 
niedawnego przeniesienia si! do nowej siedziby. Trudno(ci tego archiwum 

spo!ecznych jako mo"liwy problem badawczy, „Zarz%dzanie w Kulturze”, nr# 3, 2018, 
s.#273-286.
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le!" przede wszystkim w niestabilnym systemie grantowym, który stwarza 
w wypadku tej organizacji problemy, zw#aszcza !e ma ona do$% du!y zasób 
archiwalny oraz liczn" (jak na archiwum spo#eczne) kadr&, a wi&c regular-
nie generuje du!e koszty dzia#alno$ci. Informatorki zwraca#y te! uwag& na 
obci"!enie pracowników ogromem zada' o charakterze formalnym, (nan-
sowo-koordynacyjnym, zwi"zanym z prowadzeniem projektów, co zabiera 
czas na wykonywanie zada' merytorycznych. Trudno$ci" w opracowaniu 
archiwów po fotografach okazuje si& równie! wspó#praca ze spadkobierca-
mi, zw#aszcza przekazywanie przez nich materia#ów do Fundacji partiami, 
co dezorganizuje prac& ze spu$cizn". 

Cz#onkowie Klubu Historycznego LGBTQIA Fem jako problem wska-
zuj" klimat polityczny wokó# osób nieheteronormatynych, co wi"!e si& 
z pomijaniem Fundacji Q w konkursach grantowych oraz k#opotami ze 
znalezieniem partnerów do wspó#pracy w$ród instytucji publicznych. Same 
prace archiwalne równie! nastr&czaj" Klubowi k#opotów, poniewa! archi-
wum jest na wczesnym etapie rozwoju, jest nieuporz"dkowane, a prace nad 
nim s" pracami „od zera”. Kolejne wyzwania, na które zwrócili uwag& twór-
cy archiwum, to niech&% ze strony potencjalnych darczy'ców do wspó#pra-
cy, co wi"za#oby si& z ujawnieniem ich odmiennej orientacji seksualnej, oraz 
„wra!liwo$%” internetowych platform (Google Arts & Culture, Facebook, 
Instagram), z których korzysta Klub w celu promocji i udost&pniania swo-
ich materia#ów; nieostro!ny krok i zbyt „dra!liwe” tre$ci mog" bowiem pro-
wadzi% do zablokowania konta. 

�����3ODQ\�QD�SU]\V]âRğý�L�ORV�]DVREyZ��
Z�SU]\SDGNX�OLNZLGDFML�RUJDQL]DFML

To, co #"czy zbadane przypadki, to fakt, !e plany na przysz#o$% archiwów 
spo#ecznych zazwyczaj nie si&gaj" dalej ni! kolejny) rok, co bezpo$rednio 
wi"!e si& z ich (nansowaniem w systemie grantowym i brakiem mo!liwo$ci 
przewidywania losów archiwum w dalszej perspektywie. Poza t" cech", pla-
ny odwiedzonych archiwów by#y bardzo ró!norodne. 
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Tylko jedno archiwum (Fundacja Genera! El"biety Zawackiej) w swo-
im statucie zawar!o jasne okre#lenie, co stanie si$ w przypadku jego li-
kwidacji (archiwalia staj% si$ cz$#ci% pa&stwowego zasobu archiwalnego). 
W statucie Bronowickiego Archiwum Spo!ecznego nie ma takiego zapi-
su, jest jednak wola przekazania materia!ów archiwalnych do instytucji 
publicznej, np.' Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (cho( decyzja 
o tym jeszcze nie zapad!a). Podobnie sytuacja wygl%da w Po!udniowo-
-Wschodnim Instytucie Naukowym'– brak decyzji, co do tego, gdzie zo-
stan% przekazane zbiory biblioteczne i archiwalia, a'wed!ug statutu w przy-
padku likwidacji Instytutu decyduje o tym Walne Zebranie. Jest jednak 
ch$( przekazania tych materia!ów do publicznej instytucji, w#ród poten-
cjalnych spadkobierców wymienia si$ Archiwum Pa&stwowe w Przemy-
#lu. W razie rozwi%zania Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego 
Miasta w Gda&sku” o losach jego maj%tku decyduje Walne Zgromadze-
nie. Obecnie cz!onkowie Stowarzyszenia nie przewiduj% takiej sytuacji, 
nie s% te" w stanie wskaza( oraganizacji, która mia!aby przej%( archiwum. 
Równie" w przypadku Towarzystwa Przyjació! Miasta-Ogrodu Podkowa 
Le#na, prowadz%cego Obywatelskie Archiwum Podkowy Le#nej, statut or-
ganizacji w rozdziale dotycz%cym likwidacji nie wymienia spadkobierców 
zasobu archiwalnego. W takim wypadku jednak materia!y archiwalne To-
warzystwa staj% si$ cz$#ci% pa&stwowego zasobu archiwalnego'– w!a#ci-
wego terytorialnie archiwum pa&stwowego, co wynika z zapisów umowy 
z NDAP, dotycz%cej wykonania zadania publicznego (opracowanie zaso-
bu archiwalnego w ramach konkursu dotacyjnego „Wspieranie dzia!a& 
archiwalnych”). Fundacja Archeologia Fotogra)i ma na w!asno#( tylko 
jedno archiwum' – Zo)i Chom$towskiej; pozosta!e jedena#cie spu#cizn 
fotogra)cznych to depozyty, które mog% zosta( przez spadkobierców wy-
cofane, równie" w razie likwidacji Fundacji. W statucie Fundacji nie ma 
konkretnego zapisu dotycz%cego losów archiwaliów posiadanych przez 
FAF, tylko ogólne stwierdzenie, "e jej maj%tek zostanie przekazany na cele 
spo!eczne lub gospodarcze zbie"ne z celami organizacji.

Twórcy archiwów spo!ecznych zazwyczaj nie my#l% o tym, co stanie si$ 
z przechowywanymi przez nie materia!ami, je#li z ró"nych powodów orga-
nizacja je prowadz%ca przestanie istnie( (wyj%tkiem jest Fundacja Genera! 
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El!biety Zawackiej). Wynika to prawdopodobnie z nakierowania tych pro-
jektów na bie!"ce dzia#anie i realizowanie celów spo#ecznych przez wyko-
rzystywanie zasobu archiwalnego, a nie na dzia#alno$% zmierzaj"c" do jego 
wieczystego zachowania. Istotnym czynnikiem w tym przypadku jest wi&c 
umiejscowienie dzia#alno$ci archiwalnej w hierarchii dzia#a' organizacji. 
Nie bez znaczenia mo!e by% te! fakt, !e pytanie pasjonatów o to, co si& sta-
nie, gdy jeden z g#ównych sposobów realizacji ich pasji przestanie istnie%, 
jest bardzo trudne z powodów emocjonalnych, bo przecie! osoby zajmu-
j"ce si& dzia#alno$ci" dokumentacyjn", nie my$l" o tym, !e kiedy$ nast"pi 
kres tych dzia#a'. Ta(cz&$% wywiadu w#a$ciwie zawsze wywo#ywa#a konfu-
zj& informatorów, którzy cz&sto przyznawali, !e nie do ko'ca wiedz", jak 
mia#aby wygl"da% likwidacja ich organizacji i w#a$ciwie nie zastanawiali 
si& nad t" kwesti". Mo!na sobie wyobra!a%, !e podobna by#aby reakcja 
!yj"cego pe#ni" !ycia dwudziestolatka zapytanego o to, co stanie si& z jego 
ksi"!kami po jego $mierci. Nigdy nie zak#ada#, !e b&dzie !y% wiecznie, ale 
jednocze$nie nie po$wi&ci# zbyt wiele czasu zastanawianiu si&, co z tego  
wynika. 

����5XFK�DUFKLZLVW\NL�VSRâHF]QHM

Ka!de zbadane archiwum spo#eczne, poza Stowarzyszeniem „Opowiadacze 
Historii Dolnego Miasta w Gda'sku”, podejmowa#o w przesz#o$ci lub obec-
nie jak"$ wspó#prac& z O$rodkiem KARTA, przy czym stopie' i charakter 
tej wspó#pracy by# ró!ny (najwi&kszy w przypadku Bronowickiego Archi-
wum Spo#ecznego), zazwyczaj polega# na uczestnictwie w konferencjach 
i warsztatach oraz korzystaniu z publikacji KARTY i z Otwartego Systemu 
Archiwizacji. Wynika to z dwóch czynników: po pierwsze, bardzo szerokiej 
(a w obecnie ju! mo!na powiedzie%, !e d#ugoletniej) aktywno$ci O$rodka 
KARTA i skutecznego docierania z jego dzia#aniami do ró!nego typu inicja-
tyw dokumentacyjnych; po drugie, z faktu, !e baza archiwów spo#ecznych 
O$rodka KARTA by#a jednym z g#ównych )róde# zapewniaj"cych dane po-
mocne w wyborze archiwów do badania.
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To stwierdzenie dodatkowo potwierdza fakt, !e jedyne odwiedzone ar-
chiwum spo"eczne, które nigdy nie wspó"pracowa"o z O#rodkiem KARTA$– 
archiwum Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta$– by"o te! jedynym archi-
wum, z którym skontaktowa"am si% przez gda&skie #rodowisko archiwów 
spo"ecznych (konsolidowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 
Oddzia" w Gda&sku i Fundacj% im. Stanis"awa Flisa), z którym Opowiada-
cze Historii wspó"pracuj'. Jednocze#nie archiwum to nie znajduje si% w ba-
zie danych KARTY. Kwestia ta jest o tyle ciekawa, !e Opowiadacze Historii 
przed tym, jak dotar" do nich gda&ski oddzia" SAP, nie znali terminu „archi-
wum spo"eczne” i nigdy za takie si% nie uwa!ali. 

����2FHQD�]QDF]HQLD�DUFKLZyZ�VSRâHF]Q\FK

W kwestii oceny warto#ci zasobów archiwów spo"ecznych na pierwszy plan 
wysuwa si% ich znaczenie dla poznawania historii lokalnej. W tej materii bez-
cenne s' materia"y Bronowickiego Archiwum Spo"ecznego, Cyfrowego Ar-
chiwum (odzian Miastograf.pl, Obywatelskiego Archiwum Podkowy Le#nej, 
Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gda&sku” oraz 
Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemy#lu. Ponadto ar-
chiwum podkowia&skie dokumentuje równie! histori% opozycji antykomu-
nistycznej lat 80., a PWIN$– histori% wojskowo#ci i grekokatolicyzmu. Zasób 
archiwalny Fundacji Genera" El!biety Zawackiej ma ogromn' warto#) *ró-
d"ow' dla poznania dziejów Armii Krajowej (i innych organizacji konspira-
cyjnych) na Pomorzu, ale tak!e historii udzia"u kobiet w II$wojnie #wiatowej 
i historii Wydzia"u ('czno#ci Zagranicznej Komendy G"ównej AK „Zagro-
da”. Z kolei materia"y przechowywane przez Fundacj% Archeologia Fotogra+i 
mog' by) cenne dla osób zajmuj'cych si% histori' sztuki, w tym histori' fo-
togra+i, oraz dla biografów poszczególnych artystów, ale tak!e fotografów-
-praktyków. Materia"y zgromadzone przez Klub Historyczny LGBTQIA Fem 
s' bezcenne dla badania historii mniejszo#ci seksualnych w Polsce. 

Warto zda) sobie jednak spraw% z tego, !e warto#) archiwów spo"ecz-
nych nie sprowadza si% tylko do warto#ci *ród"owej przechowywanych przez 
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nie materia!ów archiwalnych. Istotne jest równie" tworzenie spo!eczno#ci 
wokó! archiwum i wp!yw archiwum na spo!eczno#$ lokaln%. Przy Fundacji 
Genera! El"biety Zawackiej skupi!a si& spo!eczno#$ historyków, specjalizu-
j%cych si& w historii XX'w. Ogromn% zas!ug% Fundacji (a przede wszystkim 
samej E. Zawackiej) jest po!%czenie, cz&sto zwa#nionych, #rodowisk komba-
tantek, m.in.'wokó! idei dokumentowania udzia!u Polek w II'wojnie #wia-
towej, dzi&ki organizowaniu zjazdów oraz powo!aniu Memoria!u Genera! 
Marii Wittek. W otoczeniu Fundacji Archeologia Fotogra(i i w zwi%zku z jej 
dzia!alno#ci% utworzy!o si& #rodowisko osób zainteresowanych fotogra(%, 
historyków sztuki, zawodowych fotografów i pasjonatów, a tak"e osób z in-
nych placówek gromadz%cych zbiory fotogra(czne. Z kolei Opowiadacze 
Historii Dolnego Miasta to klasyczna grupa lokalnych pasjonatów, których 
aktywno#$, w du"ej cz&#ci zogniskowana wokó! dzia!a) zwi%zanych z ma-
teria!ami archiwalnymi, ma istotny wp!yw na lokaln% spo!eczno#$ Dolne-
go Miasta'– mo"na tak wnioskowa$ m.in.'na podstawie liczby osób anga-
"uj%cych si& w te dzia!ania i bior%cych udzia! w ró"nego typu spotkaniach 
oraz popularno#ci wydawnictw Opowiadaczy Historii. Ponadto Opowiada-
cze Historii znani s% równie" w #rodowisku lokalnych pasjonatów historii 
Gda)ska i jego dzielnic oraz kolekcjonerów archiwaliów'– s% cz&#ci% tego 
#rodowiska i aktywnie w nim dzia!aj%. Natomiast aktywno#$ Bronowic-
kiego Archiwum Spo!ecznego przyczyni!a si& m.in.' do lokalnego dialogu 
mi&dzypokoleniowego, dzi&ki zaanga"owaniu m!odzie"y w nagrywanie 
wspomnie) najstarszych mieszka)ców dzielnicy. Bronowianie spotykali si& 
tak"e przy okazji innych projektów BAS-u, np.'wspó!dzia!aj%c, wspominaj%c 
i dziel%c si& wiedz% w trakcie wspólnego tworzenia wystaw bronowickich 
fotogra(i.

Dzia!ania Klubu Historycznego LGBTQIA Fem, polegaj%ce na doku-
mentowaniu (bardzo ukrytej i rozproszonej) historii spo!eczno#ci i osób 
nieheteronormatywnych oraz wyj#ciu z ni% do historycznego mainstre-
amu maj% istotn% warto#$ w szerzeniu tolerancji i akceptacji osób LGBT+, 
zw!aszcza w obecnie panuj%cym klimacie spo!ecznym i politycznym wokó! 
mniejszo#ci seksualnych.

W trakcie projektu chcia!am równie" wst&pnie przyjrze$ si& temu, czy 
dzia!alno#$ archiwów spo!ecznych mo"e mie$ wp!yw na wizerunek i postrze-
ganie przez szerok% publiczno#$ innych archiwów historycznych'– przede 



,QDF]HM�WR�]QLNQLH

590

wszystkim archiwów pa!stwowych. W moim odczuciu, mimo "e zbadane 
archiwa spo#eczne maj$ raczej pozytywny wizerunek i s$ dobrze postrzega-
ne przez lokalne spo#eczno%ci, a tak"e podejmuj$ rozmaite dzia#ania, %wiet-
nie przez te spo#eczno%ci odbierane, to jednak tylko w niewielkim stopniu 
mo"e si& przek#ada' na postrzeganie archiwów w ogóle, bo nie s$ one ko-
jarzone np.( z archiwami pa!stwowymi. Nawet je%li pos#uguj$ si& s#owem 
„archiwum” w swojej nazwie, to ich dzia#ania i kszta#t s$ na tyle odmienne 
od innych archiwów (ko%cielnych, IPN, sieci podleg#ej NDAP…), "e raczej 
i tak b&d$ kojarzone z dzia#alno%ci$ spo#eczn$, a w du"o mniejszym stopniu 
z klasyczn$ dzia#alno%ci$ archiwaln$. Wyj$tkiem mo"e by' Fundacja Ge-
nera# El"biety Zawackiej jako archiwum du"e, o istotnym charakterze hi-
storycznym i widoczne w przestrzeni publicznej przede wszystkim dzi&ki 
dzia#alno%ci naukowej i edukacyjnej (w mniejszej mierze animacyjnej czy 
promocyjnej). Zagadnienie zwi$zku dzia#a! archiwów spo#ecznych z wize-
runkiem archiwów w ogóle jest interesuj$ce i skomplikowane, a wyci$gni&-
cie jakichkolwiek wniosków wychodz$cych poza powy"sze przypuszczenia 
wymaga' b&dzie dalszych bada! (i ca#kowicie odmiennego podej%cia ba-
dawczego). 

����6WDELOQRğý�DUFKLZyZ�VSRâHF]Q\FK

Stabilno%' archiwów spo#ecznych jest jedn$ z najwa"niejszych kwestii z nimi 
zwi$zanych i bardzo istotnym pytaniem badawczym, które w niniejszym 
projekcie zosta#o tylko cz&%ciowo zasygnalizowane11. 

11 M. Stevens, A.( Flinn, E. Shepherd, Activists in the archives: making history in 
a diverse society. A summary of the report of the AHRC project ‘Community Archives 
and Identities: Documenting and Sustaining Community Heritage’, 2009, http://www.ucl.
ac.uk/dis/icarus/projects/community-archives/tab-box/UCL_community_archives_
report_-_summary.doc [dost&p: 22.02.2018]; J.( Newman, Sustaining community ar-
chives, „Aplis”, nr(24 (1), 2011, s.(37–45; Z. Lian, G.(Oliver, Sustainability of independent 
community archives in China: a case study, „Archival Science”, nr(18, 2018, s.(313)332.
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Prawdopodobnie najmniej stabilne w!ród zbadanych archiwów spo-
"ecznych jest archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego 
Miasta w Gda#sku”, ze wzgl$du na zapis w statucie dotycz%cy podzia"u ma-
j%tku organizacji w razie jej likwidacji, przy jednoczesnej p"ynnej granicy 
mi$dzy tym, co spo!ród archiwaliów jest wspólne („stowarzyszeniowe”), 
a tym, co jest prywatne (zwi%zana z tym jest równie& dominuj%ca rola pre-
zesa we wszelkich dzia"aniach zwi%zanych z archiwum). W przypadku Fun-
dacji Archeologia Fotogra'i sam kszta"t archiwum jest kwesti% niestabiln%, 
poniewa& spadkobiercy teoretycznie w ka&dej chwili mog% wycofa( depozyt 
(a wi$c a& 11 z 12 archiwów FAF), ale organizacja i jej byt s% raczej trwa"e. 
Fundacja istnieje ju& ponad dziesi$( lat, ma szerokie kontakty w!ród innych 
instytucji dziedzictwa i organizacji pozarz%dowych oraz du&e do!wiadcze-
nie w zdobywaniu grantów i dotacji. Z kolei Bronowickie Archiwum Spo-
"eczne, w zwi%zku z grantowym systemem 'nansowania dzia"alno!ci, od-
znacza si$ du&% sinusoid% aktywno!ci (a& do niemal ca"kowitego wyciszenia 
z braku 'nansowania). Archiwum nie ma sta"ego personelu, a materia"y s% 
przechowywane wy"%cznie w formie cyfrowej, co u"atwia ich zabezpiecza-
nie podczas „chudych” lat. Ostatnia my!l dotyczy tak&e archiwum "ódzkiego 
Stowarzyszenia Topogra'e.

Ewentualnym zagro&eniem dla stabilno!ci archiwum spo"ecznego mo&e 
by( potencjalnie zbyt du&a zale&no!( jego losów od jednej tylko osoby, za-
miast od grupy osób. W takim wypadku, gdy „g"ówny archiwista” przesta-
nie by( obecny lub przestanie mie( mo&liwo!( regularnej pracy nad archi-
wum)– mo&e ono zamrze(, bo nikt inny nie b$dzie chcia" lub nie b$dzie 
w stanie wykonywa( dzia"a# zwi%zanych z archiwum. 

Uogólniaj%c, mo&emy uzna(, &e zbadane archiwa by"y raczej stabilne)– 
chodzi tu przede wszystkim o 'zyczne bezpiecze#stwo archiwaliów, ale 
równie& o zabezpieczenie bytu i dzia"alno!ci samej organizacji. Stabilno!( 
t$ zwi$ksza d"u&sza historia i rozpoznawalno!( w !rodowisku, do!wiadcze-
nie w zdobywaniu grantów, dobre relacje z lokalnym samorz%dem i innymi 
organizacjami spo"ecznymi. W tej materii zdaje si$, &e gorzej wygl%da status 
Po"udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego, ale jego cz"onkowie zga-
dzaj% si$, by w razie likwidacji archiwum przekaza( materia"y do archiwum 
pa#stwowego, z którym Instytut wspó"pracuje, co ewentualnie zabezpiecza 
ich los. 
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Przed niniejsz! rozpraw! postawiono dwa podstawowe cele, jeden z nich 
natury merytorycznej, drugi"– metodologicznej1. 

Celem natury merytorycznej by#o przede wszystkim opisanie wybra-
nych archiwów spo#ecznych, a w dalszym planie uogólnienie wyników 
w celu otrzymania wgl!du w to zjawisko. 

Znajduj!cy si$ w rozdzia#ach IV%XI" opis zbadanych archiwów spo-
#ecznych jest szczegó#owy i zapewnia dost$p do znacznej ilo&ci, dobrych 
jako&ciowo informacji naukowych, do których wcze&niej nie by#o dost$pu. 
Mimo krótkiej aktualno&ci tych informacji oraz zmniejszenia liczby przy-
padków w stosunku do pierwotnych planów, s!dz$, 'e to za#o'enie projektu 
badawczego zosta#o zrealizowane z naddatkiem, o czym cz$&ciowo &wiad-
czy obj$to&( niniejszej pracy. Ta"baza danych mo'e si$ przyda( nie tylko do 
poznania obecnej sytuacji zbadanych archiwów, ale w przysz#o&ci mo'e by( 
u'yta jako )ród#o do historii archiwów spo#ecznych oraz bada* porównaw-
czych"– zarówno tych, które polega( b$d! na zestawieniu ró'nych archiwów, 
jak i tych, które b$d! zestawieniem tej samej inicjatywy w dwóch ró'nych 
momentach. 

Nie wszystkie szczegó#owe pytania badawcze zosta#y jednak opisane 
równie drobiazgowo i dog#$bnie w przypadku ró'nych archiwów. Wyni-
ka#o to ze specy+ki archiwum, mo'liwo&ci zbierania informacji o konkret-
nych jego aspektach, ale równie' terminu wykonania studium przypadku 
(tu przeszkodami by#y np.: remont w Po#udniowo-Wschodnim Instytucie 
Naukowym w Przemy&lu czy przechodzenie na now! baz$ danych przez 

1 Patrz: cz$&( 3 Wst!pu: Cel pracy.
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Fundacj! Archeologia Fotogra"i). W miar! mo#liwo$ci praca odpowiada 
jednak na wszystkie szczegó%owe pytania badawcze dla ka#dego z o$miu 
przypadków. 

Generalizacja danych, jak wspominano ju# wcze$niej, by%a celem po-
bocznym projektu badawczego, g%ównie dlatego, #e nie da si! budowa& 
szczegó%owych modeli lub twierdze' mo#liwych do zaaplikowania do kil-
kuset bardzo ró#norodnych przyk%adów zjawiska, na podstawie o$miu tylko 
zbadanych przypadków. Mimo to, podj!%am w pracy prób! pewnego uogól-
nienia uzyskanych danych, cho&, tak jak zak%ada%am projektuj(c badanie, 
obejmowa%y one przede wszystkim zakres zbadanych przypadków, wycho-
dz(c poza niego w%a$ciwie wy%(cznie w formie przypuszcze' i przyczyn-
ków do dalszych studiów. Po)bardziej stanowcze generalizacje o archiwach 
spo%ecznych w Polsce musz! odes%a& Czytelnika do bada' o charakterze 
ilo$ciowym, prowadzonych dotychczas przez O$rodek KARTA2 (zalecaj(c 
jednocze$nie ostro#no$& i zapoznawanie si! z metodologi( tych docieka').

Cel projektu badawczego mia% charakter podstawowy, a nie praktyczny, 
w zwi(zku z tym w efekcie mojej pracy nie powsta% #aden katalog dobrych 
praktyk czy postulatów w kwestii dzia%ania archiwów spo%ecznych. Mimo 
tego cz!$& informatorów wyrazi%a zainteresowanie wynikami moich bada' 
oraz ch!& zapoznania si! z opisem innych archiwów spo%ecznych, z ich pro-
blemami i stosowanymi rozwi(zaniami. Ufam, #e wyniki badania b!d( mog%y 
z sukcesem dotrze& nie tylko do badaczy (cho& to $rodowisko naukowe jest 
g%ównym odbiorc( pracy), ale równie# do praktyków spo%ecznej archiwistyki 
i innych dzia%a' zwi(zanych z dziedzictwem kulturowym.

Celem metodologicznym niniejszego studium by%o zastosowanie 
w praktyce metod bada' spo%ecznych (terenowych bada' empirycznych) 
do analizy archiwów spo%ecznych przy u#yciu wywiadu, obserwacji i analizy 
danych zastanych. Od pocz(tku istnienia projektu cel ten postrzega%am jako 
istotn( cz!$& pracy, dlatego te# rozdzia% III, po$wi!cony metodologii, jest tak 
szczegó%owy i obszerny. 

S(dz!, #e niniejsza praca dowodzi, i# ta strategia badawcza sprawdza 
si! w badaniu archiwów spo%ecznych, zapewniaj(c dost!p do bardzo wie-
lu niedost!pnych wcze$niej informacji, cho& oczywi$cie nie jest to strategia 

2 Patrz: rozdzia% II: Dotychczasowe badania archiwów spo!ecznych.
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!atwa i pozbawiona problemów3. Co"wa#ne, podobne podej$cie badawcze, 
oparte na studium przypadku, mo#na zaimplementowa% do badania innych 
sk!adników dziedziny archiwalnej, np." archiwów pa&stwowych, ko$ciel-
nych, archiwów bie#'cych w ró#nego typu podmiotach, archiwów prywat-
nych czy zarz'dzania dokumentacj' w prywatnych przedsi(biorstwach lub 
organizacjach spo!ecznych4. Naturalnie b(dzie to wymaga% odpowiednich 
mody)kacji metod i narz(dzi badawczych, zale#nie od badanego tematu, 
celu badania oraz mo#liwo$ci ich przeprowadzenia. Maria# badawczy ar-
chiwistyki i nauk spo!ecznych w wielu krajach zachodnich ju# funkcjonuje 
z sukcesami5. S'dz(, #e równie# w Polsce z czasem zadomowi' si( tego typu 
badania nad dziedzin' archiwaln'. 

W pomniejszonym wariancie (np." pojedynczego studium przypadku) 
takie podej$cie mo#e równie# mie% zastosowanie w dydaktyce uniwersytec-
kiej, zw!aszcza w pisaniu przez studentów prac proseminaryjnych, licen-
cjackich i magisterskich. Tego typu prace maj' szans( mie% realny wk!ad 
w rozwój archiwistyki, a ponadto mog' by% atrakcyjne dla studentów, ze 
wzgl(du na „o#ywcz' odmian(” procesu tworzenia pracy (w której podsta-
w' jest np."rozmowa z drugim cz!owiekiem i obserwacja jego pracy, a nie 
tylko d!ugie godziny sp(dzone w bibliotece czy archiwum). 

Mimo pewnego ju# dorobku polskiej archiwistyki w zakresie badania 
archiwów spo!ecznych6, niniejszy projekt jest dopiero pocz'tkiem szcze-

3 Patrz: podrozdzia! III.6: Problemy i wyzwania. 
4 Patrz: M."Wi$niewska-Drewniak, Badanie zarz!dzania dokumentacj! z u"yciem 

metod empirycznych bada# jako$ciowych, [w:] Zarz!dzanie dokumentacj!. Badania i dy-
daktyka, Biblioteka Zarz!dcy Dokumentacji, t." 7, red. R." Degen, M." Jab!o&ska, Toru& 
2016, s."77*93.

5 Np. K." F. Gracy, Documenting Communities of Practice: Making the Case for 
Archival Ethnography, „Archival Science”, nr" 3*4, 2004, s." 335–365; K." Shankar, Re-
cordkeeping in the Production of Scienti%c Knowledge: An Ethnographic Study, „Ar-
chival Science”, nr"3*4, 2004, s."367–382; G."Oliver, Investigating Information Culture: 
A Comparative Case Study Research Design and Methods, „Archival Science”, nr"3*4, 
2004, s." 287–314; J." Bunn, Grounded &eory: A Straightforward and Complicated Ex-
position, [w:] Research in the Archival Multiverse, red. A."J. Gilliland, S."McKemmish,  
A."J. Lau, Clayton 2017, s."516*536; D."Cooper, House proud: an ethnography of the BC 
Gay and Lesbian Archives, „Archival Science”, nr"3, 2016, s."261–288.

6 T. Czarnota, Archiwistyka spo'eczna w nauce i dydaktyce uniwersyteckiej oraz 
zmiany w nauce zachodz!ce pod jej wp'ywem w latach 2005(16, [w:] Archiwistyka spo-
'eczna. Diagnoza i wyzwania, red. A."Jó+wik, K."Zi(tal, Warszawa 2017, s."94*120.
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gó!owych bada" naukowych nad zjawiskiem oddolnego dokumentowania. 
Próbowa!am opisa# zbadane archiwa kompleksowo w kontek$cie ich wy-
st%powania, jednak si!& rzeczy musia!am zdecydowa# o roz!o'eniu akcen-
tów pomi%dzy szczegó!owe pytania badawcze. W trakcie badania pojawi!y 
si% te' nowe, interesuj&ce kwestie, które, w mojej opinii, wymagaj& g!%bszej 
re(eksji7. Moja obserwacja bada" nad archiwami spo!ecznymi, rosn&cego 
zainteresowania ze strony studentów oraz aktywno$ci na konferencjach na-
ukowych ka'e mi s&dzi#, 'e problematyka ta b%dzie w nast%pnych latach 
kontynuowana. Tym bardziej warto w tym miejscu wskaza# ewentualne 
pola dalszych docieka".

Jednym z bardziej interesuj&cych, ale równie' obszernych pól badaw-
czych jest otoczenie archiwów spo!ecznych, budowanie przez nie sieci 
wspó!pracy, komunikacja spo!eczna i promocja w archiwach spo!ecznych 
oraz budowanie ich wizerunku w otoczeniu. 

Z tym tematem zwi&zana jest kwestia odbiorców dzia!a" archiwów spo-
!ecznych, kto z nich korzysta, gdzie le'y granica mi%dzy twórc& a u'ytkow-
nikiem. Bardzo wa'ne jest tak'e pytanie o znaczenie archiwów spo!ecznych. 
W relacji z tym problemem badawczym pozostaje równie' zagadnienie 
wp!ywów oddolnych inicjatyw dokumentacyjnych na lokaln& spo!eczno$# 
i tworzenie si% wokó! nich wspólnoty.

Bardzo obszernym zagadnieniem jest równie' opracowanie zasobu 
przez archiwa spo!eczne. Co)wi%cej, jest to kwestia wymagaj&ca jak najszyb-
szego podj%cia ze wzgl%du na post%puj&c& obecnie profesjonalizacj% oddol-
nych archiwów, która zwi&zana jest m.in.)z wprowadzaniem przez nie do 
u'ycia Otwartego Systemu Archiwizacji O$rodka KARTA, co mo'e zaowo-
cowa# zatarciem oryginalnych rozwi&za" stworzonych przez poszczególne 
archiwa8. Ponadto jest to problem badawczy wymagaj&cy szerokiego spoj-
rzenia kontekstowego na dzia!ania, histori% i specy*k% zasobów poszczegól-
nych archiwów. 

Ciekawym zagadnieniem mog& by# równie' badania dynamiczne, tj.)ta-
kie, które porównuj& dane na temat jednego archiwum spo!ecznego zebrane 

7 Interesuj&ce postulaty badawcze postawi! równie' w jednej z ostatnich publika-
cji Tomasz Czarnota: tam'e, s.)104+105.

8 Tam'e, s.)105.
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w dwóch ró!nych okresach, dzi"ki czemu mo!na zaobserwowa# jego zmia-
ny na przestrzeni czasu i wpisa# je w szerszy kontekst (np.$polityki pa%stwa 
wobec archiwów spo&ecznych, klimatu wokó& dokumentowania przesz&o'ci, 
ruchu archiwów spo&ecznych).

 Fakt, i! niniejszy projekt nie ma charakteru praktycznego nie oznacza, 
!e badania archiwów spo&ecznych maj(ce cel praktyczny s( niepotrzebne 
lub niemo!liwe$– jest wr"cz przeciwnie. Id(c tropem dzia&a% podejmowa-
nych ju! przez O'rodek KARTA, warto w przysz&o'ci stworzy# np.$model 
wspierania archiwów spo&ecznych, szczegó&owy podr"cznik dla praktyków 
oddolnej archiwistyki czy rekomendacje dla profesjonalnych archiwistów, 
dotycz(ce wspó&pracy z niezale!nymi archiwami. 

Wa!nym, a nieporuszonym w niniejszym studium zagadnieniem s( ar-
chiwa spo&eczne funkcjonuj(ce w ma&ych miejscowo'ciach i na wsiach. Z ca&( 
pewno'ci( b"d( one mia&y inny charakter ni! te, które dzia&aj( w du!ych 
miastach. Podobnie interesuj(ce, cho# du!o trudniejsze w badaniu (a przede 
wszystkim „namierzeniu”) s( archiwa niesformalizowane, niedotowane, 
ma&e i niewidoczne w Internecie, a tak!e „zwrócone do wewn(trz”$– dzia&a-
j(ce w ma&ej spo&eczno'ci i na jej korzy'#, niezainteresowane wychodzeniem 
na zewn(trz i upublicznianiem informacji o sobie i swoich zasobach.

Ogromnie wa!ne jest spojrzenie na zjawisko oddolnego dokumentowa-
nia w szerszym ni! narodowy kontek'cie, co wymaga studiów porównaw-
czych nad archiwami spo&ecznymi z ró!nych krajów. W przypadku Europy 
szczególnie interesuj(ce, poza Wielk( Brytani( (maj(c( ju! spory dorobek 
publikacyjny w tym temacie), mog( by# kraje Pó&wyspu Iberyjskiego, kraje 
ba&tyckie oraz ba&ka%skie (te ostatnie zw&aszcza w kontek'cie rozpadu Ju-
gos&awii oraz skomplikowanych kwestii religijnych i narodowych). Z pew-
no'ci( w nast"pnych latach takie studia powstan(, wymaga to jednak na-
wi(zania kontaktów naukowych z badaczami zagranicznymi. Problemem 
w takich badaniach b"dzie jednak nie tylko bariera j"zykowa, ale przede 
wszystkim maj(cy ogromne znaczenie szeroki kontekst historyczny i spo-
&eczny; jego rozpoznanie b"dzie najwi"kszym wyzwaniem w kontek'cie po-
nadnarodowych studiów porównawczych archiwów spo&ecznych.
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