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Jak budowaliśmy
archiwum IPN
Rafał Reczek

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w ciągu piętnastu lat
zgromadziło blisko 90 km akt. Gdyby ułożyć je jak książki na półce,
ciągnęłyby się na całej trasie z Warszawy do Skierniewic i jeszcze
kilka kilometrów zostałoby w magazynach.

Ł

acińską sentencję Habent sua
fata libelli – i książki mają
swoje losy – można zastosować również do opisania procesu gromadzenia zasobu archiwalnego przez Instytut Pamięci Narodowej.
Przypomnijmy, w jaki sposób traﬁły do
nas te dokumenty.

Terminy przepisowe, terminy
realne

W roku 1998 parlament uchwalił ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej.
Jednym z zadań nowo powołanego
urzędu miały być archiwizacja i udostępnianie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych

między 22 lipca 1944 roku (powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego) a 31 lipca 1990 roku
(likwidacja Służby Bezpieczeństwa).
IPN zgodnie z ustawą gromadzi też
m.in. dokumenty organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej
i ZSRR, dotyczące zbrodni na obywatelach polskich.
Ustawa przewidywała, że dokumenty zostaną przekazane instytutowi
w ciągu 60 dni od jego utworzenia. Zobowiązano do tego stosowne organy,
m.in. ministrów spraw wewnętrznych
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i administracji, obrony narodowej oraz
sprawiedliwości, a także szefa Urzędu
Ochrony Państwa, prezesów sądów,
prokuratorów i dyrektorów archiwów,
m.in. Archiwum Akt Nowych.
Niestety, przepisy to jedna sprawa,
a realia – całkiem inna. Choćby owe
60 dni od dnia utworzenia instytutu to
kwestia sporna. Nie było wiadomo, czy
termin miał być liczony od powołania
urzędu, czy jego faktycznego ﬁzycznego powstania, do którego doszło w roku
2000, kiedy w czerwcu sejm wybrał
prof. Leona Kieresa na prezesa.
Instytut Pamięci Narodowej, działając zgodnie z właściwością sądownictwa powszechnego, tworzył swoje
siedziby w miastach, w których działały
sądy apelacyjne. Początkowo istniało
dziesięć oddziałów i centrala w Warszawie, w roku 2005 utworzono sąd apelacyjny w Szczecinie i również w tym
mieście powstał oddział IPN. Taka
struktura nie pokrywa się z podziałem
administracyjnym kraju, co budzi niekiedy zadziwienie osób odwiedzających
IPN, ponieważ np. Jarocin lub Ostrów
Wielkopolski należą do łódzkiego, a nie
– jak mogłoby się wydawać – poznańskiego oddziału IPN.
Kiedy już powstały struktury instytutu i wskazano siedziby poszczególnych oddziałów, zatrudniono młodych,
obiecujących i pełnych zapału archiwistów. Szybko się okazało, że większość przekazywanych do IPN materiałów to dokumenty niejawne, zatem
pracować z nimi mogą tylko archiwiści legitymujący się poświadczeniem
bezpieczeństwa, które uprawnia do
dostępu do tajemnicy państwowej. By
uczynić zadość temu wymogowi, archiwiści pracujący w IPN musieli przejść,
i tak jest do dziś, specjalną procedurę
sprawdzającą, która trwa z reguły kilka
miesięcy. Dlatego przez ten czas były
możliwe tylko prace związane z przejmowaniem dokumentów jawnych.
Pierwszym krokiem do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa było i jest
złożenie, zgodnie z ustawą o ochronie
informacji niejawnych, kilkunastostronicowej ankiety, dotyczącej m.in. rodzi-

ny, zdrowia, kwestii majątkowych, odbytych podróży zagranicznych. Chodzi
o wykluczenie przesłanek uniemożliwiających otrzymanie stosownego poświadczenia, np. konﬂiktów z prawem.
To skomplikowane postępowanie wobec pracowników Instytutu Pamięci
Narodowej prowadził Urząd Ochrony
Państwa, dziś Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Postępowanie miało
i nadal ma za zadanie ustalić, czy pracownik nim objęty daje rękojmię zachowania tajemnicy.
Niestety, organa państwa, na które nałożono obowiązek przekazania akt do
IPN, nie były do tego gotowe, prace ciągle trwały. Ponieważ materiałów było
bardzo dużo, okazało się, że przewidziany w ustawie termin 60 dni jest niemożliwy do dotrzymania.
Po kilku miesiącach archiwiści IPN,
wśród nich również ja, wyposażeni
w stosowne uprawnienia byli wysyłani do jednostek przygotowujących dokumenty dla instytutu. Pamiętam, jak
w Poznaniu razem z kilkoma koleżankami i kolegami zostaliśmy wydelegowani do miejscowej Delegatury UOP.
Tam sporządzaliśmy spisy zdawczo-odbiorcze, pakowaliśmy materiały do
kartonów i organizowaliśmy transporty
do oddziału. Mogłoby się wydawać, że
pakowanie akt to prosta czynność. O nie!
Materiały niejawne wkładano do specjalnych kartonów, następnie mozolnie
je wiązano z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w nich otworów, aby
na końcu jeszcze zaplombować. Mieliśmy przeświadczenie, że to odpowiedzialna praca, ale o jej randze możemy
mówić dopiero dzisiaj, z perspektywy
czasu. Dla nas, młodych ludzi, w wielu
przypadkach świeżo upieczonych absolwentów studiów humanistycznych, były
to prawdziwa przygoda z historią i wielkie wyzwanie, któremu staraliśmy się
sprostać. Z własnego doświadczenia pamiętam, że po oddelegowaniu do przejmowania materiałów archiwalnych, najpierw z UOP w Poznaniu i Szczecinie,
później z policji, do oddziału wróciłem
po prawie półtora roku. Bywałem w tym
czasie w oddziale jedynie sporadycznie,
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głównie zresztą po to, żeby załatwić formalności związane z kolejną delegacją.
Takie to były czasy.
Ten okres miał dla archiwistów olbrzymie znaczenie poznawcze. Uczyliśmy się
wtedy, że cyframi rzymskimi w resorcie
bezpieczeństwa opisywano odpowiednio:
I – akta osobowych źródeł informacji,
II – akta operacyjne, III – akta śledcze,
IV – akta obiektowe, V – akta osobowe
funkcjonariuszy UB/SB. Każdy rodzaj
akt miał inny układ wewnętrzny teczki. Pytaliśmy archiwistów w Urzędzie
Ochrony Państwa o to, gdzie przechowywano większość akt po organach bezpieczeństwa PRL, a także o metodykę pracy
UB/SB. Wykorzystywaliśmy ten czas na
naukę, ponieważ wchodziliśmy w zupełnie nowe realia, o których nie mieliśmy pojęcia. Na IPN nałożono zadania, których nie wykonywały wcześniej
podmioty dotychczas przechowujące
akta. Wszystko było dla nas nowe, nawet archiwiści z doświadczeniem z sieci archiwów państwowych mierzyli się
z nieznaną materią.

Fot. AIPN

Milicyjna szkoła archiwalna
Chociaż metodyka archiwalna jest jedna,
to praca milicji i Służby Bezpieczeństwa
była owiana aurą tajemnicy. W tych instytucjach archiwizowanie dokumentacji było podyktowane własnym interesem i potrzebami, nie wynikało z prawa
archiwalnego. Na czym to polegało?
Władza komunistyczna gromadziła informacje przydatne z punktu widzenia
bieżących interesów politycznych, m.in.
o działaczach PSL, kiedy po zakończeniu
zmagań wojennych od 1944 roku utrwalała swoją pozycję i zwalczała przeciwników. Podobne informacje gromadzono
na temat funkcjonowania Kościoła katolickiego czy – od lat siedemdziesiątych
– opozycji, potem głównie Solidarności.
Kiedy zgromadzone informacje traciły
na aktualności, były niszczone, co jest
czymś innym niż ustawowe brakowanie dokumentacji archiwalnej, stosowane w archiwach w przypadku określonych grup materiałów archiwalnych.
Wówczas były to często działania pozaprawne.

Spakowane akta po przekazaniu do
IPN były przyjmowane do archiwum
i wówczas rozpoczynał się mozolny
proces ich rozpoznawania, opracowywania i jednoczesnego wykonywania
zadań nałożonych na IPN, co jest wyjątkiem w metodyce pracy archiwalnej.
W sieci archiwów państwowych lub
archiwów diecezjalnych nowe zespoły
archiwalne są podczas przyjmowania
rozpoznawane, opisywane, indeksowane i dopiero wtedy udostępnianie.
W instytucie przyjmowaliśmy materiały
i od razu, z marszu, po wstępnym rozpoznaniu były one udostępniane. Dlatego realizacja pierwszych wniosków
naukowych czy dziennikarskich trwała o wiele dłużej niż dziś. Archiwiści
musieli przeglądać spisy zdawczo-odbiorcze, robić kwerendy w magazynach
i szukać za wnioskodawcę materiałów
odpowiadających kryterium zamówienia. Po piętnastu latach funkcjonowania
naszych archiwów mamy olbrzymi postęp. Zasób jest właściwie już rozpoznany i opisany w Cyfrowym Archiwum,
wnioskodawca, korzystając z komputera w czytelni, wyszukuje zgodnie z indeksem haseł lub nazwisk interesujące
go materiały i je zamawia. Ale do tego,
by było normalnie, potrzebowaliśmy
wielu lat naszej wytężonej pracy, prowadzonej równolegle z realizacją wielu zadań, m.in. tzw. ustawy deubekizacyjnej.
Pamiętam, że w Poznaniu pierwsze
wnioski o dostęp do materiałów przez
osoby, które chciały się czegoś dowiedzieć o swojej przeszłości, były składane
w lutym 2001 roku, a do końca tego roku
ich liczba w całym kraju była liczona już
w tysiącach spraw do realizacji. Pierwsze transporty akt traﬁały do poznańskiego oddziału we wrześniu tegoż roku. Podobna sytuacja była w całym instytucie,
zatem już na wstępie niemożliwe było
dotrzymanie terminów realizacji wniosków, bo wciąż brakowało materiałów
archiwalnych. Instytut borykał się z trudnościami ﬁnansowymi, nie było środków
na zatrudnienie nowych pracowników,
a ci, którzy pracowali w archiwum IPN,
nie byli w stanie szybciej wykonywać
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powierzonych zadań, których z dnia na
dzień przybywało. Realizowano wnioski
o dostęp do dokumentów na potrzeby naukowców i dziennikarzy. Indeksowano
przejmowany zasób, prowadzano działania naukowe i edukacyjne instytutu,
w których nieodzowna była pomoc archiwistów, a wszystko to było łączone
z codziennością archiwum.
Na przykład w Poznaniu przejmowano dokumenty z dużego obszaru.
Z rozległego terenu Wielkopolski, ale
również z części województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Pracownicy
musieli zatem wyjeżdżać na całe tygodnie w delegacje do Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina, by
tam przygotowywać akta do transportu
i następnie przyjmować je w Poznaniu.
Przejmowanie akt do archiwum instytutu trwało kilka lat. Warto zilustrować ogrom prac wówczas podejmowanych. Na podstawie sprawozdania
z działalności IPN za rok 2003 wiemy,
że w czerwcu tegoż roku w archiwach
centrali i oddziałów pracowało 496 archiwistów. Od stycznia 2001 roku do
czerwca 2002 zgromadzono 46722,08
metrów bieżących akt. Rezultat pracy archiwistów od czerwca 2002 roku
do czerwca 2003 roku to przejęcie kolejnych 31136,86 m.b., co dało razem
77 858,94 m.b., z czego 36 proc. zgromadziła centrala BUiAD, a resztę oddziały.
Warto pamiętać, że był to również czas
od roku 2001, kiedy powoli był budowany stan etatowy archiwum.
W Poznaniu np. ostatnie większe
transporty akt były przyjmowane na
przełomie lat 2004 i 2005, czyli zdecydowanie później niż wskazywane
w ustawie 60 dni. Kiedy zakończyliśmy
te czynności i z mozołem opracowywaliśmy zasoby, powołano nowy sąd apelacyjny w Szczecinie. Powstał zatem,
jak już wcześniej wspomniałem, szczeciński oddział IPN. Do jego archiwum
należało przekazać kilka kilometrów akt
z zasobów zgromadzonych wcześniej
w oddziałach IPN w Gdańsku i Poznaniu. Nie było to jednak łatwe zadanie,
należało bowiem w odpowiedni sposób podzielić materiał archiwalny zgro-

madzony w poznańskim lub gdańskim
oddziale. Stosując zasady archiwalne,
zastanawiano się, jak to zrobić najwłaściwiej. W największym skrócie: uznano, że punktem wyjścia będzie miejsce
archiwizowania dokumentów. I tak akta
wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa i zarchiwizowane następnie w Wojewódzkim Urzędzie Spraw
Wewnętrznych w Gorzowie Wlkp.
i przechowywane w Delegaturze ABW
w Szczecinie, traﬁły do nowego oddziału. Materiały archiwizowane w UOP
w Poznaniu i Zielonej Górze pozostawiono w Poznaniu. Po wydzieleniu i zapakowaniu akt w 2006 roku dokumenty
zostały przewiezione do Szczecina. Był
to ostatni akord masowego przejmowania do instytutu dokumentów z jednostek wskazanych w ustawie.
Nie zakończył on jednak samego
przejmowania materiałów archiwalnych. Proces ten wciąż trwa, do naszych
archiwów ciągle traﬁają dokumenty, są
to m.in. darowizny od osób prywatnych,
które chcą pozostawić swoją spuściznę
związaną np. z aktywnością w opozycji lub przekazują materiały swoich
bliskich, np. oﬁcerów zamordowanych
w Katyniu, czy dokumenty, ulotki albo
fotograﬁe komisji zakładowych solidarności z lat 1980–1981, nieistniejących
zakładów pracy itp. O tym, jak ważne
i potrzebne w badaniu historii najnowszej są materiały archiwalne przejęte
przez IPN, najlepiej świadczą dziesiątki
tysięcy udostępnionych jednostek archiwalnych do badań naukowych, publikacji dziennikarskich, dla instytucji
i organów państwa, które zwracają się
o materiały, osobom, które występują
o wydanie kopii dokumentów ich dotyczących.

Od narzędzia bezprawia do narzędzia badania

Wracając raz jeszcze do sentencji Habent sua fata libelli, widzimy, jak długą
drogę przeszły dokumenty zgromadzone w archiwum IPN. Pierwotnie, w systemie komunistycznego bezprawia,
były narzędziami zniewolenia i łamania człowieka. Dziś są materiałami ar-

chiwalnymi, pozwalającymi odkrywać
naszą trudną historię. Z perspektywy
czasu widzimy, że dzięki tym dokumentom jest możliwe zadośćuczynienie osobom, które za obronę ideałów
wolności doznały krzywd od reżimu
komunistycznego. Między innymi na
podstawie dokumentów okresu bezprawia honorujemy bohaterów tamtych
czasów, wnioskując do prezydenta RP
o ich odznaczenie Krzyżem Wolności
i Solidarności, są też one podstawą do
nadania statusu działacza opozycji demokratycznej i osoby represjonowanej
w PRL, co jest realizowane na podstawie ustawy z 20 marca 2015 roku.
Dokumenty z lat 1939–1945 zgromadzone w archiwach instytutu, ilustrujące zmagania Polaków z okupantem niemieckim i sowieckim, ukazują
heroizm społeczeństwa i pozwalają na
prowadzenie rzetelnych badań. Bardzo
dużą wartość mają materiały dotyczące okupacji niemieckiej. Przygotowując informator o zasobie archiwalnym
instytutu, opisano m.in. akta zgromadzone po organach represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej. Na tej
podstawie i przy wykorzystaniu innych
dostępnych archiwów udało się już historykom pracującym w IPN i innym
badaczom przygotować liczne publikacje książkowe i zorganizować konferencje naukowe rzucające w wielu sytuacjach nowe światło na dotychczasowe
ustalenia.
W ciągu piętnastu lat archiwum Instytutu Pamięci Narodowej stało się ważnym elementem sieci archiwów w Polsce
i przyczyniło się do podniesienia jakości badań historycznych oraz zapełniania
białych plam naszej najnowszej historii.
Najlepszym tego przykładem jest przywrócenie do społecznej świadomości
i zasłużone podniesienie do rangi bohaterstwa postawy Żołnierzy Niezłomnych
– Wyklętych. To w największym zakresie dzięki materiałom z archiwum instytutu powstają prace naukowe opisujące
ich bohaterstwo i piętnujące postawy
państwa komunistycznego.
dr Rafał Reczek – dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu

