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Ar chi wa są in sty tu cja mi wia ry pu blicz nej, urzę da mi, któ re
z ra cji prze cho wy wa nej do ku men ta cji od gry wa ją istot ną
ro lę w pro ce sie upo wszech nia nia pa mię ci na ro do wej.

Inicja ty wy na uko we ar chi wów kon cen tru ją się zarówno na pu bli -
ko wa niu ma te ria łów źró dło wych, jak rów nież prac ma ją cych
charak ter po mo cy ewi den cyj no -i nfo rm acy jnych i ar chi wal nych, tj.
prze wod ni ków, in wen ta rzy, elek tro nicz nych baz da nych czy też in -
for ma to rów o za so bie.

W ostat nich kil ku la tach ar chi wa w Pol sce, po pu la ry zu jąc swój
za sób, opra co wa ły wie le in for ma to rów lub prze wod ni ków po za so -
bie. Za mysł słusz ny i po ży tecz ny, bo wiem za in te re so wa nie ar chi -
wa lia mi utrzy mu je się na wy so kim po zio mie. Opra co wa nie in for -
ma to ra o za so bie ar chi wal nym, któ ry z za ło że nia za wie ra je dy nie ogól ny opis za so bu da ne go
ar chi wum, po win no być po prze dzo ne pro fe sjo nal ną i osa dzo ną w re aliach na uko wych ana li -
zą ca łe go za so bu, uwzględ nia ją cą przy tym je go rze czy wi sty stan. Kon stru ując in for ma tor
na le ży dą żyć do kom plek so we go opi sa nia ar chi wa liów. Rów nie waż ne, a być mo że naj waż -
niej sze, kon struk cja, układ i za war tość me ry to rycz na in for ma to ra o za so bie ar chi wal nym
mu szą uwzględ niać po trze by użyt kow ni ków. Mia rą suk ce su te go ty pu pu bli ka cji jest bo wiem
czę sto tli wość ko rzy sta nia z nich w trak cie pro wa dze nia ba dań na uko wych, po szu ki wań ge -
ne alo gicz nych itp. oraz szyb kość i traf ność w znaj do wa niu po trzeb nych in for ma cji.

Szcze gól nie na le ży się cie szyć, je śli do rąk ba da czy tra fia ta ka po zy cja, ja k In�for�ma�tor

o za�so�bie� ar�chi�wal�nym�Cen�tral�ne�go�Ar�chi�wum�Woj�sko�we�go, któ ry po ja wił się w 2008 r.
Pre zen to wa ny tom jest uzu peł nio ną i zak tu ali zo wa ną wer sją in for ma to ra po tym ar chi wum,
wy da ne go kil ka na ście lat te mu1. Za sób ar chi wal ny CAW obej mu je po nad 11,5 tys. mb ma -
te ria łów ar chi wal nych, tym sa mym po ru sza nie się po tak ob szer nym i zróż ni co wa nym zbio -
rze by ło by nie moż li we bez in for ma to ra.

Pu bli ka cja po prze dzo na jest wstę pem, z któ re go do wia du je my się, że ini cja ty wa wy da nia
In�for�ma�to�ra wią że się z 90. rocz ni cą od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści oraz ju bi le uszem
CAW. W pierw szej czę ści pra cy scha rak te ry zo wa no jej za war tość. Pod kre ślo no, że pre zen to -
wa ne opi sy ma te ria łów ar chi wal nych za wie ra ją da ne ak tu al ne na dzień 31 grud nia 2007 r.
Ponad to za zna czo no, że w opra co wa niu umiesz czo no in for ma cje na te mat wszyst kich ze spo -
łów i ko lek cji znaj du ją cych się w za so bie CAW, nie za leż nie od stop nia ich opra co wa nia. In -
ten cją au to rów by ło bo wiem za pre zen to wa nie moż li wie naj peł niej szych opi sów ar chi wa liów,
że by użyt kow nik sam był w sta nie prze pro wa dzić kwe ren dę i sku tecz nie od szu kać in te re su ją -
ce go do ku men ty. Re dak tor wy da nia – Na ta lia Buj nie wicz – zwró ci ła we wstę pie uwa gę na
fakt, że zastosowanie wy tycz nych Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych do ty czą cych

1 Cen�tral�ne�Ar�chi�wum�Woj�sko�we.�In�for�ma�tor�o za�so�bie, pra ca zbio ro wa, War sza wa 1996. 
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opra co wa nia in for ma to ra o za so bie ar chi wum pań stwo we go nie do koń ca moż liwe by ło
w przy pad ku za so bu CAW, dlatego też na po trze by te go wy daw nic twa zmo dy fi ko wa no je
w ta ki spo sób, aby od dać spe cy fi kę do ku men ta cji prze cho wy wa nej w tym ar chi wu m2. 

We wstę pie zna la zło się krót kie opra co wa nie do ty czą ce hi sto rii CAW i dzie jów je go za -
so bu. Zbyt skrom na, jak na tak ob szer ne wy daw nic two, jest część wstę pu po świę co na omó -
wie niu za so bu ar chi wal ne go. Cha rak te ry zu jąc do ku men ta cję ar chi wal ną prze cho wy wa ną
w CAW, aż się pro si o syn te tycz ne przed sta wie nie te go, co w tym za so bie jest ty po we, a co
spe cy ficz ne. Sko ma so wa nie na dwóch stro nach dzie jów za so bu li czą ce go po nad 11 km, ma -
ją ce go bo ga tą i zróż ni co wa ną struk tu rę oraz nie zwy kle in te re su ją ce ar chi wa lia, po wo du je
u czy tel ni ka wra że nie nie do sy tu. Na za koń cze nie czę ści wstęp nej omó wio no za sa dy udo -
stęp nia nia do ku men tów. Pod sta wę praw ną ko rzy sta nia z do ku men ta cji zar chi wi zo wa nej
w CAW sta no wi Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 3 czerw ca 2008 r. w spra wie spo -
so bu i try bu udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych w ar chi wach wy od ręb nio nych3. Nie -
zwy kle po ży tecz ne dla po ten cjal ne go użyt kow ni ka ar chi wum jest rze czo we omó wie nie sta -
łych ele men tów sy gna tu ry ar chi wal nej. W czę ści wstęp nej In�for�ma�to�ra po da no rów nież
da ne te le adre so we, tj. go dzi ny pra cy i te le fo ny kon tak to we Pra cow ni Udo stęp nia na Akt
i Pra cow ni In for ma cji Ar chi wal nej. 

Wła ści wa część In�for�ma�to�ra� za ty tu ło wa na „Za sób ar chi wum” zo sta ła po dzie lo na na
dzie sięć czę ści: I. Ma te ria ły ar chi wal ne z lat 1908–1939; II. Ma te ria ły ar chi wal ne z okre su
II woj ny świa to wej; III. Ar chi wa lia Woj ska Pol skie go z lat 1943–1945; IV. Ar chi wa lia Woj -
ska Pol skie go po 1945 r.; V. Ko lek cja Woj sko wej Ko mi sji Ar chi wal nej; VI. Ak ta per so nal -
ne i od zna cze nio we z lat 1918–2007; VII. Zbio ry fo to gra ficz ne; VIII. Zbio ry kar to gra ficz -
ne; IX. Ko lek cje re gu la mi nów, in struk cji i ak tów praw nych; X. Ar chi wa lia Woj ska
Pol skie go z lat 1943–2007 (nie opra co wa ne). 

Każ da z czę ści po prze dzo na jest krót kim wpro wa dze niem od no szą cym się do ar chi wa -
liów w niej opi sa nych. W cha rak te ry sty ce tej zna la zło się miej sce na syn te tycz ne omó wie -
nie do ku men ta cji, z po da niem wiel ko ści zbio rów oraz do stęp nych po mo cy ewi den cyj no -
-info rm acy jnych i ar chi wal nych. Ta ka nar ra cyj na pre zen ta cja ar chi wa liów po prze dza ją ca
opis za sad ni czy bez wąt pie nia uła twia ko rzy sta ją ce mu zo rien to wa nie się w za war to ści ar -
chi wa liów umiesz czo nych w po szcze gól nych działach.

Opi sy jed nost ko we za pre zen to wa ne w czę ściach od I do IX ma ją nu me ra cję cią głą
od 1 do 1286; na to miast do ku men ta cja opi sa na w czę ści X po sia da nu me ra cję od 1 do 2505. 

Wszyst kie ar chi wa lia przed sta wio ne w pierw szych dzie wię ciu działach zo sta ły omó wio -
ne we dług na stę pu ją ce go sche ma tu opie ra ją ce go się na sied miu punk tach. W pierw szym po -
da no na zwę ze spo łu wraz z sy gna tu rą. W przy pad ku tzw. grup ze spo łów lub ze spo łów
szcząt ko wych by ło to wy raź nie za zna czo ne przy ty tu le – w na wia sie. W punk cie dru gim
znaj du ją się in for ma cje o da tach skraj nych opi sy wa nej do ku men ta cji ze spo łu, z uwzględ -
nie niem an�te�rio�rów i po�ste�rio�rów. Punkt trze ci opi su za re zer wo wa no na przed sta wie nie
roz mia ru ze spo łu w jed nost kach ar chi wal nych i me trach bie żą cych. W czwar tym natomiast
zna la zło się miej sce na opis za war to ści ze spo łu, sta no wią cy bez wąt pie nia naj istot niej szą
część pre zen ta cji. W dal szych czę ściach opi su umiesz czo no in for ma cje do ty czą ce ję zy ka
do ku men tów, z uwzględ nie niem czę sto tli wo ści ich wy stę po wa nia, sta nu zmi kro fil mo wa nia

2 Pi smo na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 6 VI 2000 r. w spra wie za le ceń do ty czą cych opra -
co wa nia in for ma to ra o za so bie ar chi wum pań stwo we go wraz z za łącz ni kiem za wie ra ją cym za le ce nia do ty czą -
ce opra co wa nia in for ma to ra o za so bie ar chi wum pań stwo we go, http://20090209.ar chi wa.gov.pl/re po si to ry/de -
cy zje/Pi smo%20_%206_2000.pdf, 18 I 2010 r. 

3 DzU, 2008, nr 107, poz. 679.
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(zdi gi ta li zo wa nia) ar chi wa liów oraz po mo cy ewi den cyj no -i nfo rm acy jnych. Wy da je się, że
przy ję cie ta kiej kon struk cji opi su jed nost ko we go jest w zu peł no ści wy star cza ją ce na po trze -
by te go ty pu pu bli ka cji. Je dy nym za strze że niem, a w za sa dzie pro po zy cją na przy szłość,
jest za sto so wa nie wy róż nie nia nazw ze spo łów w opi sie np. po przez po gru bie nie czcion ki.
Bez wąt pie nia uła twi to ko rzy sta nie z opra co wa nia.

W tej czę ści za sta no wić się wy pa da, czy we wła ści wy spo sób do ko na no wy od ręb nie nia
grup ze spo łów. Au tor ni niej szej re cen zji nie ana li zo wał szcze gó ło wo wszyst kich grup ze -
spo łów za miesz czo nych w In�for�ma�to�rze, nie zna też ma te ria łów ar chi wal nych opi sa nych
w ten wła śnie spo sób. Jed nak na pod sta wie ana li zy wy bra nych przy kła dów wy da je się, że
w czę ści przy pad ków ma my do czy nie nia ra czej z ze spo ła mi ar chi wal ny mi zło żo ny mi, a nie
z gru pa mi ze spo łów. Nie za leż nie od tej uwa gi au to rzy opi sów jed nost ko wych przy ję li do -
bre roz wią za nie do ty czą ce pre zen ta cji ar chi wa liów wcho dzą cych w skład grup ze spo łów,
bo wiem przy każ dym z ak to twór ców umie ści li sy gna tu rę oraz in for ma cję o licz bie jed no -
stek ar chi wal nych. Ana li zu jąc szcze gó ło wo opi sy jed nost ko we, war to pod kre ślić, że cha -
rak te ry sty ka po szcze gól nych ze spo łów za war ta w czwar tym punk cie każ de go ha sła jest na
ogół opra co wa na w stop niu wy star cza ją cym.

Z ko lei w przy pad ku czę ści X obej mu ją cej nie opra co wa ne ar chi wa lia woj sko we cha rak -
te ry sty ka opi su za mknę ła się w czte rech punk tach, którymi w ta be li oprócz licz by po rząd -
ko wej są: na zwa jed nost ki lub in sty tu cji woj sko wej; da ty skraj ne oraz nu mer spi su zdaw -
czo -o dbio rcz ego. Wszyst kie opi sa ne w ten spo sób ar chi wa lia zo sta ły po gru po wa ne
te ma tycz nie, nie ste ty w spo sób nie czy tel ny. Nie trafionym po my słem by ło zamiesz cze nie
w jed nym ta be la rycz nym cią gu wszyst kich opi sów jed nost ko wych od no szą cych się do ma -
te ria łów ar chi wal nych – gru py rze czo we od dzie lo ne są od sie bie je dy nie ty tu ła mi ko lej nych
z nich. Wszyst kie nie opra co wa ne ar chi wa lia umiesz czo no w jed nej ta be li zaj mu ją cej 183
stro ny w In�for�ma�to�rze, nie wy róż nia jąc w ża den spo sób grup rze czo wych (choć by po przez
po gru bie nie czcion ki), co utrud nia zde cy do wa nie ko rzy sta nie z pu bli ka cji.

War tość użyt ko wa każ de go in for ma to ra o za so bie by ła by nie wiel ka, gdy by nie in dek sy
sta no wią ce in te gral ną część opra co wa nia. W oma wia nej pra cy znaj du ją się dwa – rze czo wy
i oso bo wo -g eogr afic zny. Nie zbyt for tun nym zabiegiem było po łą cze nie indeksów –
zazwyczaj osobnych – oso bo we go i geo gra ficz ne go. Przy ję cie ta kie go roz wią za nia po zba -
wia w ten spo sób In�for�ma�tor pod sta wo wej war to ści, jaką jest szyb kie do tar cie do in for ma -
cji. Na wet je żeli oba in dek sy są skrom ne i za wie ra ją nie wie le ha seł – po win ny być od ręb -
ne. Za strze że nie bu dzi rów nież za sto so wa nie od sy ła czy w obu in dek sach do kon kret nych
opi sów jed nost ko wych. W przy pad ku ma te ria łów ar chi wal nych opra co wa nych i nie opra co -
wa nych wy stę pu ją po wta rza ją ce się nu me ry opi sów jed nost ko wych, któ re są wy róż nio ne
w prak tycz nie nie zau wa żal ny spo sób. Au to rzy In�for�ma�to�ra po da ją co praw da na po cząt ku
in dek su rze czo we go, że pi smem po chy łym wy róż nio no licz by po rząd ko we od sy ła ją ce do
nie opra co wa nych ze spo łów omó wio nych w dzia le X, jed nak przy ję cie roz wią za nia po le ga -
ją ce go na roz róż nia niu liczb po rząd ko wych ze spo łów opra co wa nych i nie opra co wa nych
po przez za sto so wa nie kur sy wy jest za bie giem nie zda ją cym eg za mi nu. Czy tel nik w za sa dzie
nie do strze ga tej sub tel nej róż ni cy, tym bar dziej że przy liczbach przy po rząd ko wa nych do
ha seł za sto so wa no ma łą czcion kę. Tym sa mym osoba ko rzy sta ją ca z in dek su rze czo we go,
chcąc do trzeć do in for ma cji do ty czą cych kon kret ne go ze spo łu, mu si spraw dzić, czy po szu -
ki wa ne da ne znaj du ją się wśród dzie wię ciu czę ści opra co wa nych, czy też w ta be li obej mu -
ją cej ze spo ły nie opra co wa ne. 

W przy pad ku in dek su oso bo wo -g eogr afic zn ego na je go wstę pie nie po da no na wet in for -
ma cji o za sto so wa niu roz róż nie nia w po sta ci po chy łej czcion ki od no szą cej się do ze spo łów
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opra co wa nych i nie opra co wa nych, co utwier dza w prze ko na niu o za sto so wa niu złej me to -
dy na ozna cza nie od sy ła czy. W ko lej nych edy cjach wy daw nic twa war to by po my śleć o in -
nym roz wią za niu wy róż nia ją cym licz by po rząd ko we w in dek sie. 

Słusz nym za bie giem by ło z ko lei za miesz cze nie tuż po omó wio nych po wy żej in dek sach
od ręb ne go wy ka zu jed no stek woj sko wych (wraz z od sy ła cza mi), któ rych ar chi wa lia są
prze cho wy wa ne w CAW. Dzię ki te mu każ dy po ten cjal ny użyt kow nik szyb ko do trze do in -
te re su ją cych go in for ma cji do ty czą cych po szcze gól nych jed no stek roz pro szo nych nie jed no -
krot nie w róż nych ze spo łach. 

In�for�ma�tor uzu peł nia syn te tycz na bi blio gra fia, w któ rej znaj du ją się pu bli ka cje książ ko -
we i ar ty ku ły do ty czą ce hi sto rii ar chi wum, je go za so bu oraz woj sko wej służ by ar chi wal nej. 

Do brym oby cza jem jest za miesz cza nie w te go ty pu opra co wa niach stresz czeń ob co ję -
zycz nych. W przy pad ku In�for�ma�to�ra o za�so�bie Centralnego�Archiwum�Wojskowego, znaj -
du ją się w nim stresz cze nia w ję zy kach: an giel skim, nie miec kim i ro syj skim. 

Tuż po wstę pie umiesz czo no ob szer ny wy kaz skró tów uży wa nych przy opi sie ha seł. Po -
ziom szcze gó ło wo ści roz wi ja nych skró tów jest w zu peł no ści wy star cza ją cy. 

In�for�ma�tor zo stał wzbo ga co ny o szes na sto stro ni co wą wkład kę ilu stra cyj ną. Za pre zen to -
wa no w niej wy bra ne ar chi wa lia prze cho wy wa ne w ar chi wum. War to pod kre ślić, że fo to -
gra fie są bar dzo wy so kiej ja ko ści, wy da ne na pa pie rze kre do wym. Wśród pre zen to wa nej
ga my ma te ria łów iko no gra ficz nych znaj du ją się m.in. szkic sy tu acyj ny Bi twy War szaw -
skiej, rę ko pis mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go „O na pra wie ustro ju pań stwo we go”, dy plom
do Or de ru Wscho dzą ce go Słoń ca nada ne go mar szał ko wi Edwar do wi Ry dzo wi -Śm igł emu,
jak rów nież zdję cia uka zu ją ce pol ską flo tę wo jen ną w okre sie mię dzy wo jen nym. 

Na za koń cze nie na le ży wspo mnieć o szcze gó łach tech nicz nych pra cy. In�for�ma�tor skła da
się z 728 stron i wkład ki ilu stra cyj nej. Z uwa gi na cha rak ter i prze zna cze nie opra co wa nia,
zo sta ło ono wy da ne w twar dej opra wie, a kart ki są przy szy te do grzbie tu, dzię ki cze mu czę -
ste ko rzy sta nie z wy daw nic twa nie do pro wa dzi do zbyt szyb kie go zu ży cia. Na le ży tak że
pod kre ślić ład ną sza tę gra ficz ną okład ki.

Pod su mo wu jąc, oce na In�for�ma�to�ra�o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�Cen�tral�ne�go�Ar�chi�wum�Woj�-

sko�we�go mi mo kil ku uwag kry tycz nych wy pa da do brze. Bez wąt pie nia jest to przy dat ne dla
ba da czy opra co wa nie, któ re w przy stęp ny spo sób oma wia za sób ar chi wal ny CAW. Wska -
za ne w re cen zji nie do sko na ło ści nie wpły wa ją w spo sób za sad ni czy na war tość pra cy.
Ocenia jąc te go ty pu wydawnictwa, na le ży mieć na uwa dze spe cy fi kę in for ma to rów o za so -
bie w ogó le. Ich ro la spro wa dza się przede wszyst kim do scha rak te ry zo wa nia za so bu ar chi -
wal ne go na po zio mie pod sta wo wym, a rów no cze śnie do uka za nia spe cy fi ki zgro ma dzo nych
archi wa liów. In for ma tory mają tak że za za da nie uła twie nie po ten cjal nym użyt kow ni kom
do tar cie do ar chi wa liów. Omówiona w ni niej szej re cen zji pu bli ka cja bez wąt pie nia speł nia
te za da nia. 

Ra�fał�Leś�kie�wicz
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