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Oñagu VII A w Murnau. Ostatnim referentem dr Peter Loew z Deutsche
Polen Institut w Darmstadt, który dzieje Polaków W Niemczech
od XIX w. po przy tej okazji ciekawy obraz ich w tym kraju.

dr. Loewa tym bardziej ciekawe, ze referent podczas niego
Wir Unsichtbaren. Geschichte der Polen in Deutschland

(My niewidoczni. HistoriaPolaków w Niemczech), w wydawnictwie C.H.
Beck.

Konferencji niezwykleciekawe dyskusje, zarówno po
szonych referatach,jak i podczas przewidzianychprzerw.

(Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy”egoBrandta Uniwersytetu
go)

SPRAWOZDANIEz KONFERENCJI
PT. „ARCHIWALIADO DZIEJÓW POLSKIEJEMIGRACJI

POLITYCZNEJz LAT 1939-1990”
(WARSZAWA,3-5 XII 2014 R.)

W dniach3-5 XII 2014 r. w Centrum Edukacji IPN im. Janusza Kurtyki W Warszawie
konferencjapt. Archiwalia do dziejówpolskiej emigracjip0-

litycznej z lat 1939-1990, przez Instytut Narodowej (IPN),
Archiwów (NDAP) i Archiwum Akt Nowych (AAN).

w niej ponad 50 referentów z krajów Organizatorzyzaplano-
wali na trzy dni, w po cztery sesje, natomiastW dniu ostatnim przewi-
dziano dwie sesje i panel dyskusyjny. W sumie l0 sesji tematycznycho

geograñcznym. Uczestnicy reprezentowali emigracyjne,
które w swoich zbiorachpolonika i archiwalia do dziejów emigracjipo-
litycznej z lat 1939-1990. Koordynatorem dr
kierownik Referatu Naukowych OBEP IPN w Lublinie i kierownik Centralnego
Projektu Badawczego IPN (CBP) pt. Polska EmigracjaPolityczna 1939-1990.

otworzyli: dr prezes IPN, dr hab.
niak, Naczelny DyrektorArchiwów oraz bp Lechowicz, delegat
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Politycznej. Organizatorzy

podczas konferencji i poszczególnych sesji w której
referent w zarysie zasób biblioteczny i archiwalny instytucji

polonika. Niestety na potrzeby niniejszego sprawozdania
tylkonajciekawsze Zainteresowanychprzebiegiemtego na-

ukowego na IPN oraz do ñlmowego tej instytucji na youtubecom,
gdzie zostanie opublikowany zapis konferencji.

Po uroczystym otwarciu uczestnicy do pierwszej zaplanowanej sesji,
dr Andrzej Biernat z AAN. W tej wy-

dr. Andrzeja Suchcitza z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego
czy Eugenii Maresch ze Studium Polski Podziemnej. z sesji krótka dys-
kusja

dr A. Biernat. Tym razem i uczestnicy mogli
referatów dr Ewy Rutkowskiej, która swoje Towarzy-
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stwu Historyczno-Literackiemuoraz Bibliotece Polskiej w Niezwykle ciekawy
referat Anety która swoje na wynikachkwe-

rendy do dziejów emigracji polskiej we Francji W latach 1930-1944 w archiwach depar-
tamentalnych Francji.

dr S. który poprzedniego moderatora. Ta
niezwykle ciekawa sesja ogólnie ziemi
referentów zasób archiwalny emigracyjnych z tym kra-
jem. Swoje zaprezentowali ks. dr HieronimF z Papieskiego Instytutu
Studiów Morawski z FundacjiRzymskiej im. J .Z. Umiastowskiej,
prof. Krystyna Jaworska i dr Witold Zahorski. I W tym wypadku nie arcycieka-
wych Pierwsze, które wiele problemów, z jakimi
emigracyjne, m.in. ks. dr H. Wielokrotnie on w swoim

zasób Instytutu, którym kieruje, wspominaj o „prawdziwychskarbach”,jakie
skrywa. Równie interesuj referat dr W. Zahorski,który
archiwum rodzinnemu zgromadzonemuprzez swojego ojca Witolda Zahorskiego.

W ostatniej, czwartej sesji pierwszego dnia konferencji referaty zaprezentowali: Ka-
rina Garsztecka z Instytutu Europy Wschodniej przy Uniwersytecie
dr Peter Reina, Berenika z FundacjiArchiwum HelVeto-Polonicumwe Fryburgu
oraz Marcin z Muzeum Polonii W Orchard Lake. Bardzo ciekawe
i prezentacje K. Garsztecka, zasób archiwalny swojej instytucji,która
m.in. wiele polskichwydawnictw w RFN W latach 1980-1989.
Dr P. Reina zbiór archiwalny. Podobnie M. w bardzo ciekawy
sposób Orchard Lake i jego zbiory. Pierwszy konferencji

podczas której uczestnicy i mogli
dyskusje naukowe.

Drugi konferencji organizatorzy od posiedzenia roboczego uczestni-
ków Centralnego ProjektuBadawczego IPN pt. Polska EmigracjaPolityczna 1939-1990,
które otwarty charakter dla wszystkich uczestników obrad. Jego celem m.in.
zaprezentowanie projektów badawczych do dziejów emigracji,które polscy
badacze W ramach tego projektu. Swoje krótkie prezentacjeprzedstawili m.in. dr
Zientara i prof. Joanna Wojdon.

drugiego dnia Piotr reprezentuj ArchiwumMi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych.W trakcie jej obrad referaty dr Marek
z Instytutu W Nowym Jorku, dr Leven z nowojorskiego Polskiego
Instytutu Naukowego w Ameryce, dr Teofil Lachowicz ze Stowarzyszenia Weteranów
Armii Polskiej W Ameryce oraz Ewa z Centralnego Uniwersytetu Stanowego
W Connecticut. Najciekawsze dr B. Leven, m.in. zasób
Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, który dysponuje zbiorami
audiowizualnymido dziejów emigracjipolitycznej.

Po krótkiej przerwie ponownie P. Referaty za-

prezentowali w niej Kot, która zbiory Biblioteki iArchiwumMuzeum
Polskiego W Ameryce, prof. Anna z Uniwersytetu
Latek, omówienia zbiorów Polskiego Instytutu Naukowego W Kanadzie i Bi-
blioteki Polskiej, oraz Monika Ostrowska, która do dziejów Polonii
w Quebecu.

Anna Krochmal z AAN-u. w niej dr
Gabriela Pawlus-Kasprzak,dr Kasprzak, dr Krzysztof Smolana i Pietrzyk
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z AAN. wszystkie przedstawione referaty bardzo ciekawe i nie-

zwykle pouczaj Badaczeniejednokrotnieodkrywali pozyskiwa-
nia polonijnychzbiorów. P0 krótkiej przerwie organizatorzyprzewidzieli tego dnia

A. Krochmal. zabrali dr z IPN,
Mariusz Olczak z AAN, dr Violetta Urbaniak z Archiwum w Warszawie,
dr Maria Wrede z Biblioteki Narodowej i P. z MSZ. I tutaj uczestnicy mogli

na niezwykle Bardzo ciekawe przedstawili M. Ol-

czak, który procesy zabezpieczania i konserwacji dokumentacjipolskiej emigracji
politycznej i Polonii, oraz P. który sposób korzystania z archiwum
MSZ. Po krótkiej przerwie i dyskusji organizatorzyprzewidzieliuroczy-

Trzeci konferencji od obrad sesji, dr R.
wicz. w tej mieli dr Tadeusz Krawczak z AAN,
z Narodowego im. Barbara Zezula z Biblioteki KatolickiegoUni-

wersytetu Lubelskiego,Joanna Lewandowskaoraz Monika Krzencessa-Ropiakz Europej-
skiego Centrum

Dr R. konferencji. w niej
dr hab. Supruniuk z BibliotekiUniwersytetu Kopernika w Toruniu, dr
hab. Dariusz prof. UW, z Instytutu Inforrnacji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych UW, dr Barbara Berska, WaldemarListowski z Archiwum Polskiego Radia iAndrzej
Mietkowskiz Portalu Polskiego Radia. Najbardziej zaprezentowali
przedstawiciele Polskiego Radia perypetie zamieszczeniana stronie internetowej

audio Radia Wolna Europa, na pewne i pomoc
w archiwizowaniu audio/wideo.

Na organizatorzy przewidzieli panel dyskusyjny. w nim
M. Kot, dr R. E. Maresch, M. Olczak, drA. Suchcitz i dr M. Mode-
ratorem dyskusji generalnej z wymienionychpanelistów dr hab. W.

NaczelnyDyrektorArchiwów Jej celem istnie-
nia które dziejów polskiej emigracjipolitycznej,
jak wskazaniena zabezpieczeniai digitalizacji
zbiorów archiwalnych. Warto podczas tego panelu w bardzo

dyskusji wielu uczestników i zaproszonych a

ona ze wsparciem przez instytucje krajowe poza
granicami kraju archiwalne do dziejów emigracjipolitycznej.

W godzinach uroczystego konferencjiw imieniuwszyst-
kich organizatorów i dr dyrek-
tora Biura Edukacji Publicznej IPN.


