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 Problematyka funkcjonowania archiwów instytucji polonijnych jest w polskiej 

literaturze naukowej bardzo nikle opisana. Studenci archiwistyki na zajęciach poznają 

właściwie tylko organizację polskiej państwowej sieci archiwalnej, z nielicznymi wyjątkami 

w postaci archiwów wyodrębnionych czy sieci archiwalnych lub pojedynczych archiwów 

innych państw. Bardzo mało uczymy się na temat tego, jak w specyfice archiwalnej danego 

państwa funkcjonują instytucje przechowujące materiały związane nie tylko z miejscem ich 

wytworzenia. Również w Polsce mamy takie instytucje – różnego rodzaju ambasady, ale 

także stowarzyszenia i organizacje powstające z myślą o obcokrajowcach, przez nich 

zakładane. 

 W moim dzisiejszym wystąpieniu chciałabym poruszyć temat Archiwum Polskiej 

Misji Katolickiej we Francji (dalej APMK), do której miałam przyjemność udać się na 

miesięczny pobyt, w celu wykonania pewnych prac związanych z popularyzacją i 

digitalizacją zasobu. Postaram się przedstawić krótko historię samej Misji i jej Archiwum, 

następnie przejdę do omówienia tego, w jaki sposób realizowałam swoje działania po czym 

przejdę do podsumowania – wniosków, które wysunęłam na podstawie mojej pracy i 

spodziewanych przeze mnie kierunków, w których APMK będzie lub powinno się według 

mnie rozwijać. 

 Zacznijmy od podstaw, a więc od tego czym charakteryzują się instytucje polonijne i 

powstające w ich ramach archiwa. Nie znajdziemy nigdzie podręcznikowej definicji tych 

pojęć, ale możemy przyjąć, że są to organizacje powstające poza granicami państwa 

polskiego, których celem jest utrzymywanie tożsamości narodowej, tradycji i kultury wśród 

Polaków i ich potomków emigrujących na tereny danego kraju. Taka definicja daje nam 

odpowiedź na dwa podstawowe pytania: dla kogo i dlaczego powstają instytucje polonijne. 

Pierwszy widoczny problem, jaki pojawia się w związku ze zorganizowaniem tego rodzaju 

tworu jest kwestią czysto materialną – do kogo należy utrzymanie instytucji? Właściwie 

odpowiedź wydaje się być prosta – do emigrantów zrzeszonych w niej. Jednak w przypadku 
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organizacji istniejącej od kilku pokoleń w danych kraju, która stopniowo rozrasta się w 

ramach swoich kompetencji problem z biegiem czasu się powiększa. Organizacje szukają 

wsparcia ze strony instytucji państwowych w krajach, w których zostały powołane jak i w 

tych, których obywateli zrzeszają. Pierwszy przypadek należy oczywiście rozpatrywać ze 

względu na miejsce powołania instytucji, ponieważ każdy kraj indywidualnie reguluje swoje 

związki z organizacjami polonijnymi. W drugim przypadku mamy bardziej klarowną sytuację 

– obecnie w Polsce jednym z kluczowych punktów realizacji polityki obywatelskiej jest 

wsparcie dla rodaków zamieszkujących poza ojczyzną, w tym dla instytucji polonijnych. 

Realizują je m. in. Senat RP poprzez Biuro Polonijne, do którego należy obsługa organów 

Senatu oraz Szefa Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących opieki nad Polonią i Polakami 

za granicą, a w szczególności „współpraca z organami administracji państwowej, 

organizacjami pozarządowymi oraz polskimi instytucjami poza granicami kraju, 

prowadzącymi działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą”. 

 Bezpośrednio z tą inicjatywą koresponduje program Naczelnej Dyrekcji Archiwów 

Państwowych przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotyczy on 

pomocy instytucjom polonijnym w zakresie szeroko rozumianej pracy archiwalnej, m. in. 

ewidencjonowania, porządkowania i opracowania zasobu, digitalizacji, doradztwa fachowego 

i organizacji staży dla pracowników, konserwacji archiwalnej i popularyzacji zasobu. 

Program działa od 20 lat i korzysta z niego ponad 20 instytucji i archiwów na całym świecie. 

W programie mogą wziąć wszyscy chętni pracownicy archiwów państwowych po uprzednim 

wypełnieniu wniosku zgłoszeniowego. Praca w instytucji polonijnej wykonywana jest na 

zasadzie oddelegowania od dotychczasowych obowiązków. 

 Przechodząc od ogółu do szczegółów chciałabym teraz skupić się na instytucji 

polonijnej której ja miałam przyjemność pomóc, a którą jest Polska Misja Katolicka we 

Francji. Powstała ona w 1836 r. w Paryżu jako jedno z bezpośrednich następstw rosnącej po 

klęsce powstania listopadowego tzw. Wielkiej Emigracji Polaków do tego kraju. Jej 

założycielami było trzech księży: Hieronim Kajsiewicz, Aleksander Jełowicki, który został 

pierwszym Rektorem Misji i Piotr Semenenko, działający przy wsparciu wieszcza 

narodowego Adama Mickiewicza. Pierwszą świątynią zaadaptowaną na potrzeby Misji był 

kościół Wniebowzięcia NMP, do dziś nazywany Kościołem Polskim. W 1922 r. uchwalono 

Statut Misji, który regulował stan prawny organizacji i ustanawiał jej opiekę nad pozostałymi 

polskimi ośrodkami duszpasterskimi funkcjonującymi na terenie całej Francji. Liczba tych 

ośrodków przez lata stopniowo zwiększała się, przybierając na sile w okresach wzmożonego 

ruchu Polaków, szczególnie w latach 1919 (konwencja między Polską a Francją, emigracja 
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zarobkowa), 1945 (żołnierze polscy i duchowieństwo w związku z ruchami 

komunistycznymi), 1981 (wprowadzenie stanu wojennego) i 2003 (wejście Polski do UE). W 

1993 r. w wyniku spotkania Episkopatu francuskiego i polskiego określono zadania Misji i 

kompetencje duszpasterzy, wśród nich „troskę o Polaków przebywających stale lub czasowo 

we Francji oraz o osoby pochodzenia polskiego, które pragną podtrzymywać dziedzictwo 

kulturowe i religijne oraz uczestniczyć w życiu Kościoła”. 

 Obecnie Polska Misja Katolicka zrzesza 71 ośrodków duszpasterskich, w tym 108 

księży i 146 punktów, w których celebrowana jest Msza Św. w języku polskim oraz 4 ośrodki 

wypoczynkowo-rekolekcyjne. Misja prowadzi również Seminarium Polskie w Paryżu, w 

którym mieszkają księża przebywający na stypendium naukowym i księża emerytowani. W 

budynku seminarium znajduje się również siedziba APMK. 

 Archiwum zostało powołane w 1922 r. w związku z wprowadzeniem Statutu Misji. 

Do podstawowej dokumentacji gromadzonej i przechowywanej w instytucji należą akta 

powstałe w toku działalności duszpasterskiej (korespondencja, sprawozdania, dokumenty 

dotyczące organizacji religijnych i parafii, akta personalne, kroniki Misji i Seminarium) oraz 

materiały dotyczące w szerszym kontekście emigracji polskiej (akta rodzin polskich, 

organizacje kombatanckie, oświatowe i społeczne np. Polska Wojskowa Komisja 

Likwidacyjna we Francji, Komitet Pomocy Polakom we Francji). Wśród wyjątkowych, nie 

dających się sklasyfikować w tych kategoriach materiałów należą m. in. dokument Zygmunta 

III Wazy z 1627 r. i dokument Jana Kazimierza z pieczęcią z 1649 r. oba dotyczące rodziny 

niejakiego Jana Młynkowskiego ze wsi Sypniewo. Zdjęcia obu dokumentów i ich deskrypcja 

są dostępne na stronie APMK. 

 Początkowo przechowywane w siedzibie Polskiej Misji Katolickiej przy rue Saint 

Honore akta zaczęły stopniowo rozrastać się, wymagając zmiany miejsca ich 

przechowywania. Pod koniec lat 90’ XX w. zdecydowano się na ich przeniesienie do jednego 

z Domów Misji w miejscowości La Ferte sous Jouarre, 70 km na północny-wschód od 

Paryża. W roku 2014 zasób wrócił na teren miasta – obecnie znajduje się w siedzibie 

Seminarium Polskiego w Paryżu, w dzielnicy Issy-Les-Moulineaux. Pieczę nad nim sprawuje 

Sekretarz Misji ks. dr Robert Czarnowski. 

 Najczarniejszą kartą w historii Archiwum są lata 70’ XX w. kiedy to w wyniku 

samozwańczego „brakowania” jednego z pracowników Misji zniszczona została większość 

dokumentacji z okresu od drugiej połowy XIX do lat 60’ XX w., wśród nich akta Sekretariatu 

Związku Robotników Rolnych zorganizowanego przez Misję, protokoły objazdów 

duszpasterskich, pierwszy tom Akt Chrystusowych i korespondencja rektorska. Z tego 
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względu w latach 80’ XX w., decyzją ówczesnego Rektora ks. Zbigniewa Bernackiego 

wydano zakaz udostępniania dokumentów Misji. Obecnie zakaz ten został częściowo 

zniesiony w przypadku badań naukowych uzasadnionych stosownymi dokumentami. 

 W związku z objęciem przez ks. dr Czarnowskiego funkcji Dyrektora Archiwum 

podjęto szereg decyzji mających na celu zabezpieczenie, uporządkowanie i popularyzację 

zasobu. Archiwum jest jednym z członków stałej konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek 

Polskich na Zachodzie. „Jako cel Konferencja stawia sobie koordynację działalności 

instytucji członkowskich, otaczających swoją troską dorobek i rozwój kultury polskiej oraz 

prezentujący wolnemu światu jej bogactwo i nierozerwalność z humanistyczną kulturą 

europejską”. Ks. dr Czarnowski zwrócił się również o pomoc do Naczelnej Dyrekcji 

Archiwów Państwowych, która przed jego nominacją była już kilkukrotnie udzielana. W 

krótkim czasie udało mu się ściągnąć do Paryża czterech pracowników archiwów 

państwowych którzy zajęli się m. in. pracami porządkowo-inwentaryzacyjnymi, 

ewidencyjnymi i wdrażaniem systemu ZoSIA.  

 Moje zadanie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich było założenie strony 

internetowej Archiwum i jego profilu na portalu społecznościowym Facebook. Ze względu na 

małe wymagania związane z realizacją (sprawny komputer, dostęp do Internetu, niewielki 

nakład finansowy) było to zadanie proste, wymagające ode mnie umiejętności czysto 

informatycznych, niezwiązanych z kwestiami archiwalnymi. Druga część pracy zależała z 

kolei zarówno od umiejętności informatycznych jak i archiwalnych, dotyczyła bowiem 

skanowania zasobu.  

 Moja praca była pierwszą podjętą z zakresu profesjonalnego skanowania zespołów. 

Wcześniej, na standardowym skanerze biurowym zajmowała się tym zadaniem 

wolontariuszka, pani mgr Barbara Kamińska. Niestety, dostępne zaplecze sprzętowe 

uniemożliwiało wykonanie wysokiej jakości skanów. Ze względu na małe zasoby kadrowe 

osoby obsługujące skaner musiały zajmować się również paginacją jednostek. P. Kamińska w 

pierwszej fazie mojego pobytu przebywała na szkoleniu w Naczelnej Dyrekcji Archiwów 

Państwowych, a po jej powrocie przedstawiłam jej prawidłową procedurę skanowania z 

wykorzystaniem bardziej zaawansowanego sprzętu. 

 Skaner na którym pracowałam był jednym z dwóch pochodzących z darowizny 

jednego z instytucji polskich na rzecz Misji. Skanery były nieco wysłużone, zauważyłam 

kilka rys na tafli skanera i uszkodzenia mechaniczne, na szczęście nie wpływające na jakość 

wykonywanych odwzorowań. Minusem było to, że obszerne księgi, które skanowałam, 

musiałam za każdym razem obracać treścią do szyby skanera, a nie, jak to wygląda np. w 
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Archiwum Państwowym w Poznaniu, po prostu przyciskać szybę od góry. Jeżeli chodzi o 

dodatkowe elementy związane z wykonywaniem odwzorowań cyfrowych, to 

wykorzystywałam, podobnie jak w rodzimych pracowniach reprograficznych, białe matowe 

tło i podstawowe wzorniki kolorów. 

 Zaznaczę w tym miejscu, że wszystkie skany starałam się wykonywać techniką i w 

jakości zgodnej z Zarządzeniem Nr 14 NDAP z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji 

zasobu archiwalnego archiwów państwowych, które w placówkach polskiej państwowej sieci 

archiwalnej jest zarządzeniem obowiązującym. Jest to o tyle istotne, że założono, iż w 

przyszłości zasób APMK mógłby zostać udostępniony na platformie Szukaj w Archiwach, a 

bez dobrej jakości skanów wykonanych wbrew wyżej wspomnianym wytycznym ich 

udostępnienie nie byłoby możliwe. Jakość i wykonanie pierwszych skanów konsultowałam 

również z pracownikiem Pracowni Reprograficznej w Archiwum Państwowym Poznaniu. 

Dodatkowo na prośbę ks. dr Czarnowskiego przy każdym zespole dokonywałam kompresji 

bezstratnej plików do formatu .jpg, aby można je było łatwo udostępniać użytkownikom na 

miejscu. 

 Wszystkie skany wykonywałam i poddawałam obróbce przy użyciu darmowej wersji 

programu PaperScan, który wydawał mi się najlepszym na potrzeby Misji. Na początku tego 

roku dostałam informacje, że wolontariuszki w dalszym czasie pracują na tym programie. 

Łącznie wykonałam 2213 skanów znajdujących się w 15 jednostkach. Do skanowania zostały 

wyznaczone dwie kategorie akt: kroniki Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu (w 

większości dokumentacja fotograficzna) i materiały dotyczące działalności Biura Prasowego 

Polskiej Misji Katolickiej. W obu przypadkach dostrzegłam duży potencjał badawczy 

skanowanych materiałów, np. w kronikach znajdowały się zdjęcia wtedy jeszcze biskupa 

Karola Wojtyły, który był związany z Misją. Wszystkie jednostki przed skanowaniem zostały 

przeze mnie spaginowane i pozbawione metalowych elementów.  

 Podsumowując, APMK dysponuje interesującym zasobem cennym do badania historii 

emigracji polskiej i Kościoła polskiego na emigracji od początku jego ukonstytuowania się 

we Francji, od czasów Wielkiej Emigracji. Od 2014 r. posiada nową siedzibę, która 

umożliwia rozwój Archiwum w kierunku prawidłowego przechowywania, opracowania oraz 

infrastrukturę sprzyjającą wykorzystaniu i publikacji zasobu. Archiwum posiada także 

zalążek kadry archiwalnej, przede wszystkim w osobie jej Dyrektora, ale także szkolących się 

wolontariuszy oraz dojeżdżających pracowników archiwów państwowych, przy założeniu 

kontynuowania dalszej współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Dzięki 

wsparciu polskich instytucji są możliwe dalsze prace digitalizacyjne. Zakładam, że dalszy 
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rozwój APMK będzie zależał od rozwoju kadry i instytucji pod względem większej precyzji 

w pracach archiwalnych, nie tylko w przypadku digitalizacji ale także ewidencji, 

porządkowania i konserwacji zasobu. Narzędziem do tego rozwoju powinno być w dalszym 

ciągu korzystanie ze wsparcia polskich instytucji rządowych. Mam jednak wrażenie, że to, co 

naprawdę pomoże w rozwoju APMK, to otwarcie się na badaczy naukowych dziejów 

emigracji francuskiej, szczególnie z terenów naszego kraju, którzy mogą nie tylko 

spopularyzować zasób Misji, ale również przyczynić się do pomocy Archiwum ze strony 

pozarządowej. Stąd bardzo dobry krok ks. dr Czarnowskiego w kierunku konferencji 

Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie. 

 Planuję w kolejnych latach, jeśli pozwolą mi na to zobowiązania pracownicze, wrócić 

do Paryża i kontynuować digitalizację zasobu. APMK to ciekawe miejsce dla archiwistki, 

pokazujące, z jakimi problemami musi się borykać placówka funkcjonująca od ponad 180 lat, 

która z punktu widzenia współczesnej polskiej archiwistyki dopiero zaczyna przygodę z 

niektórymi jej aspektami, takimi jak ewidencja elektroniczna czy skanowanie zasobu. 
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