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STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW POLSKICH 
NA ZACHODZIE* 
Początki po 1945 roku 

17 instytucji zrzeszonych obecnie w stowarzysze-
niu zwącym się od 1986 r. Stałą Konferencją Muzeów, 
Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie (MBPZ) 
znajdowało się tuż po 1945 r. w zgoła odmiennej 
sytuacji, aniżeli dzisiaj. Niektórych z nich wtedy je-
szcze nie było lub też istniały w postaci odmiennej 
od tej, jaką przyjęły w ciągu następnych 47 lat. 
W miarę jak stawało się jasnym, iż duża część olbrzy-
miej rzeszy Polaków znajdujących się po II wojnie 
światowej w „wolnym świecie" nie powróci do Polski 
ujarzmionej przez komunistów, formować się zaczęło 
środowisko, które za swój główny cel polityczny 
stawiało walkę o Polskę wolną i niepodległą. Wyni-
kało z tego wiele konsekwencji, między innymi: 

1. kształtowała się ideowo i organizacyjnie ta gru-
pa ludzi oddanych sprawie polskiej, która stała się 
rdzeniem i motorem polskiej Emigracji Politycznej; 

2. emigracja ta jako swój zasadniczy cel bezpośredni 
określała obowiązek służenia krajowi, a zwłaszcza siłom 
antykomunistycznym i osobom represjonowanym; 

3. w tym celu należało tworzyć instrumenty pomo-
cy nie tylko materialnej, lecz także i ideowej, przede 
wszystkim poprzez mówienie prawdy o tym co się 
stało i co dzieje się w Polsce. 

Powstały więc ośrodki masowego przekazu od 
,.Dziennika Polskiego" w Londynie, poprzez „Kultu-
rę" w Paryżu, aż po „Radio Wolna Europa" w Mona-
chium. W ostatnich kilkunastu latach zaczęło się ukazy-
wać przy ścisłej współpracy z ośrodkami krajowymi, 
wiele miesięczników adresowanych na kraj. Powsta-
wały domy wydawnicze, zwłaszcza w Londynie, któ-
re z czasem ogłosiły tysiące publikacji i tytułów ksią-
żek autorów emigracyjnych i krajowych. 

Decyzja pozostania na emigracji nakłada jednak na 
uchodźców zaangażowanych ideowo i politycznie 
trzy dalsze zadania: 

4. zachowania polskiej tożsamości i kultury w wa-
runkach diaspory; 

5. zachowania świadectw i pamiątek własnej histo-
rii zesłania, walki orężnej na wielu frontach i losów 
uchodźców na ziemi nowego osiedlenia; 

6. informowania nowego otoczenia nie tylko 
0 Polsce w ogóle, lecz także o tym co dzieje się 
w Europie Środkowej i Wschodniej pod egidą impe-
rium sowieckiego i jak społeczeństwo polskie na ten 
kataklizm dziejowy odpowiada. 

Zadania te wymagały nie tylko szkół i organizacji 
społeczno-politycznych, lecz także ośrodków infor-
macyjno-dokumentacyjnych, jak biblioteki, archiwa 
1 muzea. 

Większość działań wynikających z tego układu 
odbywało się samotnie i bez centralnego planowa-
nia, wyrastały one samorzutnie, w miarę możliwości 
i zapotrzebowania danego terenu. Działania i ich wy-
niki określone były przede wszystkim stopniem za-
angażowania konkretnych ludzi, ich ideowością, u-
miejętnością przekonywania innych i ich umysłem 
organizacyjnym. Każda z licznych omawianych tutaj 
instytucji miała swoich pozytywnych bohaterów, któ-
rzy nieraz przez dziesiątki lat prowadzili ją za marny 
grosz, a bardzo często i całkiem za darmo, dorabiając 
na życie gdzieś indziej. 

W latach siedemdziesiątych większość omawia-
nych niżej instytucji miała już swój określony profil 
działania, ustalone formy organizacyjne i grono osób 
całkowicie sobie oddanych. Nieustabilizowana pozo-
stawała dla większości lub była wręcz otwarta sytua-
cja finansowa i baza materialna na przyszłość. 

Kontakty między bibliotekami, archiwami i muze-
ami polskimi na zachodzie pozostawały w tym czasie 
sporadyczne i przypadkowe. Każda z tych placówek 
nie tylko miała dość własnych kłopotów, lecz oba-
wiać się musiała, iż stracić może na rzecz innych 
instytucji jedną z danin lub spadków, tak bardzo 
potrzebnych. Choćby pod tym względem pokrewna 
instytucja stawała się potencjalnym konkurentem. 

Powstanie Stałej Konferencji MBPZ 

W roku 1975 powstało, trzecie już w historii, Mu-
zeum Polskie w Rapperswilu. Dwa lata później na 
zaproszenie kierownictwa muzeum doszło do spo-
tkania z przedstawicielami dwóch dalszych ważnych 
instytucji emigracyjnych, a mianowicie Biblioteki Pol-
skiej wraz z Towarzystwem Historyczno-Literackim 

w Paryżu oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie. Omówiono możliwości 
wzajemnej współpracy. W wyniku osiągniętego po-
rozumienia zaczęto spotykać się regularnie w Rap-
perswilu. W rok później przybyli także przedstawi-
ciele Muzeum Kościuszki w Solurze oraz Muzeum 
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Branickich-Reyów na zamku w Monteresorze. W na-
stępnym roku spotkało się w Rapperswilu już osiem 
ośrodków, ponieważ dołączyli przedstawiciele Bib-
lioteki Polskiej oraz Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Londynie oraz Muzeum oo. Marianów w Fawley 
Court koło Henley nad Tamizą. Na spotkaniu tym 9 
IX 1979 ustalono iż: Celem utrwalenia dotychczaso-
wych form  współpracy Polskich Instytucji Kultural-
nych postanowiono podobne spotkania kontynuować 
w trybie rocznym i przyjąć nazwę „Stała Konferencja 
Instytucji Kultury Polskiej na Zachodzie". I dalej: 
Celem Stałej Konferencji  jest koordynacja działalnoś-
ci instytucji członkowskich, otaczających swoją tros-
ką dorobek i rozwój kultury polskiej oraz prezentują-
cych wolnemu światu jej bogactwo i nierozerwalność 
z humanistyczną kulturą europejską. 

Ośmiu członków założycieli Stałej Konferencji wy-
stąpiło ze wspólną deklaracją, która głosiła: Konfe-
rencja sil polskich w diasporze to konieczność warun-
kująca kultywowanie naszych współkształtujących 
postęp ogólnoludzki odrębności narodowych, godne 
ich prezentowanie wobec obcego otoczenia, mobilizo-
wanie tego otoczenia na rzecz pomocy dla Kraju, 
któremu pragniemy dochować wierności. [...]  Cele, 
jakie sobie KONFERENCJA  jx>stawiła to: utrzymywa-
nie i rozwój kultury polskiej poza Krajem, promienio-
wanie jej na obce otoczenie, wsparcie Kraju w jego 
walce o zachowanie i rozwój nieskażonego oblicza kid-
tury naszego narodu. Skuteczność realizacji tych celów 
zależy od skupienia w ramach STAŁEJ  KONFERENCJI 
wszystkich europejskich i pozaeuropejskich instytucji 
i organizacji kultury polskiej na obczyźnie, od owo-
cnej wspólnie zaplanowanej ich współpracy. Wstępem 
do niej jest policzenie się, rejestr stanu aktualnego, 
zdanie sobie sprawy z tego kto, gdzie i co robi. 

W latach następnych przybywało Konferencji dal-
szych członków. W 1980 r. dołączyło Muzeum Pol-
skie w Chicago, Instytut Józefa Piłsudskiego w No-
wym Jorku oraz Biblioteka Polska PIN przy 
Uniwersytecie McGill w Montrealu; w 1984 r. Ośro-
dek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Domu 
Polskim w Rzymie; w 1985 r. Papieski Instytut Stu-
diów Kościelnych również w Rzymie; Studium Polski 
Podziemnej w Londynie oraz Archiwa Polskiego Insty-
tutu Naukowego w Nowym Jorku. W 1992 r. wreszcie 
zbiory sztuki Zakładów Naukowych, Orcherd Lake, 
Michigan w USA oraz zbiory malarstwa polskiego 
Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. 

W 1982 r. Konferencja przyjęła statut, który w la-
tach następnych precyzowano i aktualizowano. 
W myśl statutu: Stała Konferencja  MBPZ stawia sobie 
za cel umacnianie współpracy pomiędzy instytucja-
mi członkowskimi, wymianę doświadczeń, pomoc 
w zbieraniu poloniców, wspólną akcję propagando-
wą i wzajemne prezentowanie dorobku instytucji 
członkowskich oraz nawiązywanie kontaktów 
i współpracy z prywatnymi kolekcjonerami. [...]  Dzia-
łalność Stałej Konferencji  MBPZ obejmuje organizo-

wanie dorocznych sesji, wspólnych eksjKtzycji, wy-
mianę wystaw, publikacje biuletynów, materiałów 
naukowych, wydawnictw informacyjnych  itp. oraz 
organizowania weekendów, wieczorów członkows-
kich, sympozjów, konferencji  itp. Ponadto statut usta-
la, że: Członkami Stałej Konferencji  Muzeów i Biblio-
tek Polskich na Zachodzie są instytucje polskie lub 
niekiedy obce, o zasięgu ponadregionalnym i ogólno-
krajowym, typu muzealnego lub o charakterze biblio-
tecznym, zajmujące się zasadniczo tematyką polską. 

Dla MBPZ było zawsze rzeczą oczywistą, iż czło-
nkiem może być tylko instytucja zachowująca posta-
wę niepodległościową. W praktyce oznaczało to, 
z jednej strony współpracę z osobami i grupami nie-
komunistycznymi w kraju i niesienie pomocy dla 
nich, z drugiej zaś unikanie wszelkich kontaktów 
z przedstawicielami PRL-u, a tym samym rezygnacja 
z wyjazdów do Polski z przyzwolenia ekspozytur 
PRL-u. 

Najbardziej widocznym elementem współpracy 
MBPZ są doroczne na ogół dwudniowe spotkania ok. 
30-70 członków Konferencji, w jedną z sobót i nie-
dziel września, służące nie tylko wymianie informacji 
0 wydarzeniach roku minionego i o zamiarach na 
rok przyszły. Z okazji większości sesji urządzano 
jedno lub dwudniowe sympozja poświęcone prezen-
tacji zbiorów instytucji członkowskich, lub problema-
tyce ich dokumentowania i konserwowania. Podej-
mowano także tematy monograficzne, jak np. w 1987 
r. w mieście Kościuszki — Solurze, kiedy to wszystkie 
referaty związane były z postacią Tadeusza Kościusz-
ki i z jego epoką, lub sympozjum w 1991 r. w Rap-
perswilu, które poświęcono tematowi sztuki i kultury 
polskiej na Zachodzie. W 16 odczytach wybitni zna-
wcy przedmiotu naświetlili liczne aspekty tego cieka-
wego i niezbyt znanego tematu. Zaprezentowano 
więc m.in. militaria polskie XVII w. w zbiorach 
szwedzkich, malarstwo Józefa Brandta na terenie 
Niemiec oraz fenomen malarstwa Józefa Czapskiego. 
Obok zbiorów członków MBPZ przedstawiono także 
dwie znakomite kolekcje prywatne, a mianowicie 
malarstwo Żydów polskich w zbiorach Ewy i Wojtka 
Fibaków oraz stare mapy, rękopisy i listy królewskie 
z rewelacyjnej kolekcji dr Tomasza Niewodniczańs-
kiego. W referatach problemowych sympozjum po-
ruszano takie zagadnienia, jak miejsce sztuki polskiej 
w zbiorach publicznych Zachodu i kwestie kształto-
wania się cen na polską sztukę. 

Niezależnie od odczytów z okazji walnych spo-
tkań dorocznych MBPZ, przeprowadzono 6 sympoz-
jów specjalistycznych poświęconych bibliotekarstwu 
1 księgarstwu. Referaty wygłaszane na III Sympozjum 
Międzybibliotecznym w 1983 r. wydano drukiem. Or-
ganizowano także wystawy. Wymienić tu można eks-
pozycję zbiorów Muzeum im. gen. Sikorskiego na 
zamku w Rapperswilu oraz ciekawostek Biblioteki 
Polskiej w Paryżu w salach Muzeum im. gen. Sikors-
kiego. Godna uwagi była duża wystawa z okazji 300. 
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rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej zorganizowana przez 
Muzeum im. gen. Sikorskiego przy znacznym wspar-
ciu eksponatami z muzeum w Rapperswilu. Inną im-
prezą tego typu była wspólna wystawa pamiętników 
z okresu II wojny światowej zorganizowana w gma-
chu POSKu w 1985 r. z okazji odbywającego się 
w Londynie Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie. 

Ważną funkcję integracyjną spełniał przez wiele 
lat, redagowany w Monachium od 1980 r. przez Biuro 
Prasowe MBPZ, ukazujący się nieregularnie, „Biule-
tyn Informacyjny MBP". Inną publikacją jest wydany 
dwukrotnie folder opisujący krótko, w trzech języ-
kach poszczególne instytucje członkowskie z doda-
niem istotnych informacji technicznych, jak adres, 
telefon i godziny otwarcia. Najobszerniejszą publi-
kacją MBPZ jest wydany wspólnie w 1991 r. w Lon-
dynie almanach opisujący historię, zbiory i działal-
ność 14 instytucji, które naówczas były już członkami 
Konferencji. 

Organizacja Konferencji jest nader prosta. Roczny 
sekretariat przejmuje każdorazowy gospodarz zapra-
szający do siebie pozostałe bratnie instytucje i to nie 
tylko delegatów lecz w zasadzie wszystkich ich pra-
cowników i sympatyków. Tradycyjnie podaje, 
w miarę swoich możliwości, posiłki i napoje za drob-

ną opłatą, a niekiedy i darmowo. Do obowiązków 
rocznego sekretariatu należy prowadzenie korespon-
dencji skierowanej do i od Konferencji, wysyłanie 
komunikatów do instytucji członkowskich o aktual-
nym stanie wykonania uchwał i przygotowaniach do 
następnego zjazdu oraz sporządzenie protokołu zjaz-
dowego. 

Składka członkowska wysokości Ł25, rocznie two-
rzy fundusz na wspólne inicjatywy. Koszta sekretaria-
tu, przygotowania i przeprowadzenie zjazdu ponosi 
instytucja-gospodarz, która opiera się jednak, tak jak 
w większości swoich działań, na bezpłatnych ochot-
nikach lub współpracownikach. Koszta przejazdu 
i zakwaterowania w czasie zjazdu ponoszą uczestni-
cy, na ogół, z własnej kieszeni, otrzymując niekiedy 
pewne subwencje, o ile pełnią odpowiedzialne fun-
kcje. Koszta nadzwyczajne, jak np. wydanie wspólnej 
książki, zwracają się przez jej zakup według ustalo-
nego z góry rozdzielnika. Wszelkie z omawianych 
tutaj kosztów działalności Konferencji utrzymują się 
na dolnym pułapie tego, co jest w zwyczaju danego 
kraju, ponieważ instytucje przyzwyczajone są do 
bardzo gorspodarnego obchodzenia się z groszem 
zdobytym z wielkim trudem. 

Próba krótkiego bilansu 

Co dały instytucjom Stałej Konferencji 14. letnie 
kontakty w ramach MBPZ? 

Odmiennie przedstawia się ten problem dla insty-
tucji w Europie Zachodniej od tych, znajdujących się 
w USA i Kanadzie. Pierwsze spotykały się regularnie 
corocznie na 2-3 dni i to na ogół w komplecie. Kon-
takty te uzupełniały spotkania bilateralne osób z kie-
rownictw. Instytucje z drugiej strony Atlantyku wysy-
łały swoich delegatów na spotkania odbywające się 
zawsze w Europie tylko sporadycznie i to chyba ze 
względu na koszt przelotu. Dlatego też proszono 
czasami na delegatów osoby przypadkowe, jadące 
akurat do Europy, lecz mało zorientowane w istot-
nych sprawach własnej instytucji i Stałej Konferencji. 
Niżej wysunięte wnioski odnoszą się więc w znacz-
nie większym stopniu, chociaż nie wyłącznie, do 
instytucji na terenie Europy. 

Systematyczne spotkania połączone ze szczegóło-
wą prezentacją instytucji gospodarza zjazdu przyczy-
niły się do wzajemnego, dokładnego poznania 
wszystkich członków MBPZ. Zaznajomiono się ze 
szczegółami inwentaryzacji, przechowywania i kon-
serwowania zbiorów, a zwłaszcza organizacji pracy. 

Prócz aspektu czysto technicznego odegrały, bo-
dajże większą jeszcze, rolę kontakty i przyjaźnie 
z ludźmi oddanymi tej samej sprawie i mającymi po-
dobne problemy. Wychodziło się w ten sposób z izo-
lacji własnego środowiska by zrozumieć, że jest nas 
wcale nie tak mało i że jednak dajemy sobie radę. 
Doświadczenie takie jest dosyć istotne dla samopo-
czucia ludzi działających w diasporze. 

Wieloletnie usiłowania władz komunistycznych 
w Polsce by dezinformować opinie Zachodu i Emig-
racji i przeróżne próby inwigilowania instytucji emig-
racyjnych lub skłaniania ich do, drobnej chociażby, 
kooperacji z agenturami PRL-u powodowały, iż kie-
rownictwa naszych instytucji chętnie wymieniały swoje 
obserwacje, doświadczenia i opinie w tej sprawie. 

Z pozytywnych doświadczeń wypływa między in-
nymi jeden wniosek: członkowie Stałej Konferencji 
na kontynencie północno-amerykańskim a jest 
ich w tej chwili sześciu, powinni zacząć spotykać 
się na swoim terenie, by podobnie, jak utarło się to 
w Europie, poznać się bliżej i by nawiązać pewną 
współpracę. . 

Sytuacja obecna 

Patrząc w przyszłość i robiąc wspólne plany, nale-
ży sobie zdać sprawę z tego, gdzie znajdują się nasze 
instytucje obecnie i to pod względem zbiorów, orga-
nizacji i finansów z jednej strony, a zapotrzebowa-
niem na ich usługi z drugiej. 

Zacznijmy od aspektów zabezpieczenia material-
nego. Istnieją wśród naszych członków trzy zasadni-
cze struktury własnościowe, a mianowicie kościelne, 
korporacji świeckich oraz prywatne. Do czterech 
kościelnych należą Fundacja Jana Pawła II i stowa-
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rzyszone z nią instytucje oraz Instytut Studiów Koś-
cielnych — oba w Rzymie, następnie Ośrodek Ojców 
Marianów w Fawley Court oraz Zakłady Naukowe 
Seminarium w Orchard Lake. 

Jedenastu naszych członków utrzymywanych jest 
przez towarzystwa, fundacje lub podobne korporac-
je, a. w wypadku Muzeum Polskiego w Chicago na-
wet przez ubezpieczalnie. Tylko jedna z nich jest 
własnością prywatną, jest to muzeum Reyów-Branic-
kich w Montresorze. 

Jakie przywidywania wynikają z tych struktur 
własnościowych? Znając dobrą organizację instytucji 
pod opieką kościoła i ofiarność ludzi w nich pracu-
jących, a poza tym niezliczone prawie grono ludzi 
gotowych wesprzeć swoim groszem lub spadkiem 
inicjatywy kościelne, zwłaszcza tam, gdzie poropagu-
ją to proboszczowie, należy założyć, iż instytucjom 
tym wystarczy jeszcze długo środków, także na ich 
aktywności kulturowe. 

W jedenastu organizacjach korporacyjnych stan 
zabezpieczenia materialnego na przyszłość wygląda 
różnie. Ogólnie daje się jednak zauważyć w ciągu 
ostatnich lat trend do stabilizacji funduszów, względ-
nie źródeł dochodu zabezpieczających przyszłość. 
Typowym i pięknym przykładem tego jest radykalna 
poprawa finansowa Polskiego Ośrodka Społeczno-
Kulturalnego POSK w Londynie utrzymującego 
w swoim budynku Bibliotekę Polską. Dzięki fali za-
pisów testamentowych, z grona odchodzących na 
wieczny odpoczynek weteranów II wojny światowej, 
POSK nie tylko spłacił w ciągu krótkiego czasu astro-
nomiczny, wydawało się, dług lecz zdołał nawet odło-
żyć pewien kapitał przynoszący coroczne dochody. 
Pewnym optymizmem napawa także drugi przykład. 

Biblioteka Polska w Paryżu, utrzymująca się już od 
wielu lat głównie z dotacji Fundacji im. Lanckorońs-
kich z Brzezia, zaczęła otrzymywać od kilku lat sys-
tematycznie pewne dotacje z Fundacji Zygmunta Lu-
bicz-Zaleskiego, stworzonej właśnie w tym celu. 
Dalszym przykładem jest Polska Fundacja Kulturalna 
Libertas w Rapperswilu założona w 1978 r., której 
celem jest zbieranie środków, zwłaszcza na utrzyma-
nie Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Dochody 
z kapitałów dotychczas zebranych już teraz pokrywa-
ją około 15% kosztów utrzymania instytucji w Rap-
perswilu. Jako ciekawostkę podam, skąd bierze się 
reszta. Około 30% to bilety wstępu i kiosk muzealny, 
niecałe 10% to składki członków Towarzystwa Przy-
jaciół, a cała reszta pokrywająca deficyt, to coroczne 
dotacje Fundacji Juliana Godlewskiego. Wydaje się, 
że najlepsze zaplecze finansowe mają chyba Muzeum 
Polskie w Chicago utrzymywane przez ubezpieczal-
nie pod tradycyjną nazwą Zjednoczenie Rzymsko-Ka-
tolickie w Ameryce oraz zbiory malarstwa polskiego 
znajdujące się w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej 
w Nowym Jorku i do niej należące. Należy dodać, że 
wszystkie instytucje oprócz dotacji bieżących otrzy-
mują, od czasu do czasu, zapisy testamentowe swo-

ich sympatyków. Dla wielu instytucji stanowią one 
podbudowę do tworzenia trwałego kapitału zakłado-
wego instytucji. Tyle o sposobach materialnego za-
bezpieczenia naszych członków. 

Organizacyjnie większość instytucji opiera się 
w dużej mierze na różnych formach pracy społecz-
nej. Społecznie pracuje większość kierownictw oraz 
wiele osób opiekujących się określonymi mniejszymi 
poletkami pracy. Stałe kadry nigdzie nie przekraczają 
kilku, słabo płatnych, osób. Osoby pracujące społecz-
nie wykonują swoje zadania poza pracą zawodową, 
na ogół wieczorami i w czasie sobót i niedziel, a nie-
raz w ciągu wakacji. Wśród społeczników należy 
wymienić emerytów bez których udziału wiele na-
szych organizacji.nie mogłaby funkcjonować. Istotą 
wszystkich pracujących dla instytucji jest chęć służe-
nia jej i stąd, na ogół, dobry i koleżeński klimat pracy. 
Instytucje mają swoje zarządy, rady i walne zebrania 
oraz prowadzą roczne sprawozdania. Pod względem 
organizacyjnym wszystkie są obecnie ustabilizowane. 

Zbiory i usługi świadczone przez członków Stałej 
Konferencji to odmienny temat. Zainteresowanych na-
leży odesłać do pracy zbiorowej MBPZ z 1991 roku. 

Do ośrodków, które są dzisiaj przede wszystkim 
muzeami, należą: Muzeum Polskie w Rapperswilu, 
Muzeum Kościuszkowskie w Solurze, Muzeum Rey-
ów w Montresorze, Ojców Marianów w Fawley Court 
i wreszcie Muzeum Polskie w Chicago. 

W świadomości wielkiej publiczności, niektóre ar-
chiwa i biblioteki polskie także odgrywają coraz bar-
dziej rolę muzeów. Należą do nich w pierwszym 
rzędzie: Muzeum im. gen. Sikorskiego przy Instytucie 
Polskim w Londynie, a także sale Instytutów Piłsud-
skiego w Londynie i Nowym Jorku; gmach i zbiory 
Biblioteki Polskiej w Paryżu są dla wielu przybyszów 
także miejscem o walorach muzealnych. 

Fakt, iż Fundacja Jana Pawła II w Rzymie zbierać 
zaczęła dokumenty pontyfikatu papieża Polaka bar-
dzo szybko doprowadziło do powstania pokaźnych 
zbiorów powstałych z darów dawanych Ojcu Święte-
mu przez rodaków jako wyraz szacunku i sympatii do 
Niego. Z darów tych powstało w Domu Jana Pawła II 
w Rzymie spore muzeum oglądane na co dzień przez 
pielgrzymów przybywających do Wiecznego Miasta. 

Dwie instytucje amerykańskie Stałej Konferencji 
wzbogaciły się z czasem o poważne zbiory malarst-
wa tworzące dzisiaj galerie dostępne dla wszystkich 
— są to kolekcje: Fundacji Kościuszkowskiej w No-
wym Jorku oraz muzeum w Zakładach Naukowych 
w Orchard Lake. Wreszcie także nasze biblioteki oraz 
archiwa: Biblioteka Polska w Londynie; Biblioteka 
Polska w Paryżu; Biblioteka Polska PIN-u na Uniwer-
sytecie McGill w Montrealu; Archiwa Rządu, PSZ 
i Emigracji Polskiej od 1940 r. oraz wielka biblioteka 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie i związane z nim: Archiwum Polski Pod-
ziemnej w Londynie; Archiwa i Biblioteki Instytutów 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i w Londynie; 
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Biblioteka Papieskiego Instytutu Studiów Kościel-
nych w Rzymie, chociaż jest to w pierwszym rzędzie 
ośrodek badawczy podobnie, jak archiwum Polskie-
go Instytutu Naukowego (PIN) w Nowym Jorku. 

Istotnym celem działania Ośrodka Dokumentacji 
Pontyfikatu Jana Pawła II jest oczywiście tworzenie 
możliwie kompletnego archiwum i biblioteki związa-
nej z tym tematem. 

Archiwa w Orchard Lake zwłaszcza, odnoszące się 
do historii Polonii amerykańskiej, uzupełnione są dużą 
biblioteką. Montresor, Fawley Court, Muzea Polskie 
w Chicago i w Rapperswilu posiadają także znaczne 
biblioteki i nieraz ważne zespoły archiwalne. 

W wypadku instytucji działających poza granicami 
kraju, bardziej jeszcze niż u im podobnych w Polsce, 
istnieje problem natury zasadniczej — pytanie o cel, 
o publiczność, a także o to, w jakim stopniu udaje 
się im zrealizować zamierzenia i plany. 

W wypadku instytucji utrzymywanych przez pol-
ską emigrację polityczną, odpowiedź na te zasadni-
cze pytania była do niedawna prosta i jednoznaczna: 
służyliśmy krajowi w jego walce z narzuconym sys-
temem totalitarnym o Polskę niepodległą i wolną. Ta 
rola służebna wobec kraju skończyła się w jej wymia-
rze walki politycznej. Tym samym zanika nie tylko 
bardzo ważny wspólny mianownik naszych instytu-
cji, lecz także istotny motyw działania i poświęcenia 
generacji wojennej. Nadal pozostał wspólny cel, cho-
ciaż mniej wzniosły i o mniejszym ładunku emocjo-
nalnym, jak dotychczas. Jest to nasza służba jako 
ambasadorów kultury polskiej na obczyźnie i ewen-
tualnie nasza współpraca ze specjalistycznymi insty-
tucjami w Polsce. Pozostają pytania o drogę i o środ-
ki wykonania. Najłatwiej dać odpowiedź instytucjom 
kościelnym i muzealnym. Pierwszym, ponieważ ich 
celem pierwszorzędnym jest służba kościołowi, 
a muzeom, bo polegać zawsze mogą na publiczności 
cudzoziemskiej swojego środowiska, byle były atrak-
cyjne i dla nich zrozumiałe. 

Do instytucji kościelnych należą: Ośrodek Doku-
mentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie i z tym 
ośrodkiem związany Dom Pielgrzyma Polskiego oraz 
Instytut Papieski Studiów Kościelnych także w Rzy-
mie, z bogatą biblioteką. 

Po upadku gimnazjum polskiego w Fawley Court 
prowadzonego przez Ojców Marianów, powstała 
kwestia celowości dalszego prowadzenia tego ośrodka. 
Dzisiaj zarysowuje się ciekawa koncepcja ośrodka 
szkoleniowo-wypoczynkowego związanego z polskim 
duszpasterstwem oraz z muzeum polskim. Kto poznał 
wspaniałą atmosferę tego ośrodka z trudem mógłby 
sobie wyobrazić, że miałoby go w przyszłości nie być. 

Doskonałe wrażenie sprawia, pod każdym wzglę-
dem, zespół szkół prowadzonych przez kościół 
w Orchard Lake. Jest tam kompletnie zagospodaro-
wany kampus z dużym terenem parkowym, własnym 
kościołem i stołówką, duże pomieszczenia na biblio-
tekę i archiwa Polonii amerykańskiej oraz osobny 

budynek na muzeum. Opiekuje się nim duże grono 
ludzi, całkowicie oddanych tej pracy, pod sprawnym 
i kompetentnym kierownictwem. Przypuszczać nale-
ży, że w miarę udokumentowania bogatych archi-
wów wspartych dobrym aparatem bibliotecznym ros-
nąć będzie zainteresowanie i zapotrzebowanie 
badaczy historii Polonii amerykańskiej na usługi tego 
ośrodka, którego atrakcyjność wzrosła oczywiście 
przez powstałe zbiory muzealne. 

Do drugiej, omawianej tutaj, grupy należą muzea 
przedstawiające polską kulturę i sztukę. 

Muzeum Polskie w Chicago, dla bardzo licznej 
Polonii amerykańskiej w ogóle, a chicagowskiej 
w szczególności, spełnia ważną rolę ośrodka etnicz-
nego. Dostrzegany on jest także poprzez Ameryka-
nów dzięki ciekawym i bogatym zbiorom. 

W obecnej, czy innej formie trwać będzie muzeum 
założone przez Xawerego Branickiego w Montreso-
rze, kontynuowane przez Reyów. Należy przypu-
szczać, że i następne generacje tej zasłużonej rodziny 
podejmą się utrzymywania tego, popularnego dzisiaj 
i o dużej frekwencji, muzeum. Dzięki swojemu atrak-
cyjnemu położeniu w Dolinie Loary, w jednej z naj-
liczniej odwiedzanych przez turystów okolic Francji 
i wielkiemu urokowi zamku a także atmosferze do-
mu-muzeum, nadal odwiedzane będzie ono rocznie 
przez tysiące gości z całego świata. 

Jednoznaczna wydaje się przyszłość muzeów 
w Solurze i w Rapperswilu. Są one w swoim otocze-
niu szwajcarskim przyjmowane życzliwie i z zainte-
resowaniem. Część elit lokalnych nawet identyfikuje 
się z nimi i ich historią. 

Rapperswil jest przepięknie położony wśród jezior 
i Alp. W zamczysku średniowiecznym usytuowanym 
na skale dominującej nad schludnym, ładnym starym 
miasteczkiem mieści się Muzeum Polskie. Odwiedza-
ne jest ono od 1975 r. przez setki tysięcy turystów 
płacących za wstęp. Historia i tradycja tego muzeum 
oraz jego obecna bogata i nader ciekawa ekspozycja 
gwarantują mu, przez cały rok, nieprzerwany stru-
mień płacących gości. 

Solura to jedno z najładnieszych miasteczek świa-
ta. W jego centrum znajduje się kamieniczka mie-
szczańska z 3 pokojowym mieszkaniem, w którym 
żył i zmarł Tadeusz Kościuszko. Do tego mieszkania, 
stylowo urządzonego, przybywa nieraz polski turys-
ta. Muzeum obecnie jest zagrożone likwidacją lub 
przeniesieniem w inne miejsce, gdyż właściciel domu 
wymówił lokal. Ojcowie miasta i zarząd Towarzystwa 
Kościuszkowskiego zdecydowani są jednak walczyć 
o utrzymanie tej drogiej i miłej pamiątki po Naczelni-
ku. Ewentualnie trzeba będzie wszcząć zbiórkę na 
zakup mieszkania lub całej kamienicy. Sprawa jest 
w tej chwili w toku. 

Unikatowe zbiory Instytutu Polskiego i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w Londynie, sztandarów i pa-
miątek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wzboga-
cane są z roku na rok dziełami sztuki polskiej. 
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Uzupełnieniem i kontynuacją tych zbiorów jest, 
urządzona z dużym smakiem, sala pamiątek po mar-
szałku Piłsudskim w Instytucie jego imienia w bu-
dynku POSKu w Londynie. 

Innym małym muzeum jest galeria malarstwa pol-
skiego w pomieszczeniach Instytutu Józefa Piłsuds-
kiego w Nowym Jorku, położonego przy reprezenta-
cyjnej Park Avenue na Manhattanie. 

Trudno w tym wyliczeniu muzeów nie wymienić 
historycznego budynku Biblioteki Polskiej na wyspie 
św. Ludwika w Paryżu, którego każda sala nieomal 
jest muzeum. Chociażby salonik chopinowski i sale 
Rady Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Jest 
w Bibliotece także stała galeria malarstwa polskiego 
oraz sala wystaw czasowych. 

W przeciwieństwie do instytucji kościelnych i mu-
zeów, problem bibliotek polskich na Zachodzie wy-
daje się bardziej złożony i trudniejszy. Cel działania 
i publiczność korzystająca z usług biblioteki jest za-
leżna od warunków historycznych. Trudno obecnie 
prognozować jakie będzie zapotrzebowanie w da-
nym ośrodku na bibliotekę za lat na przykład 20. Do 
truizmów należą stwierdzenia, że biblioteka musi 
mieć swoją rzeszę czytelników, lub że ma stanowić 
instrument pomocniczy dla innej instytucji, jak na 
przykład dla muzeum Rapperswilu lub dla archiwów 
z okresu 1940-1990 znajdujących się w Instytucie Pol-
skim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. 
Innym wariantem może być specjalizacja zbiorów 
stanowiąca przedmiot zainteresowań badaczy. Taka 
jest Biblioteka Polska w Paryżu z jej bezcennymi 
zbiorami i archiwami dotyczącymi historii Polski 
w XIX wieku. Walorami Instytutów Józefa Piłsudskie-
go w Nowym Jorku i Londynie są archiwa okresu 

międzywojennego. Biblioteka Polska w Londynie po-
siada najbogatszy zbiór wydawnictw pisarzy emigracyj-
nych począwszy od 1940 r., a poza tym dysponuje 
unikatową biblioteką Conradowską stanowiącą już 
dzisiaj centrum dla badaczy piśmiennictwa Józefa 
Korzeniowskiego. Archiwum w Orchard La de zgroma-
dziło wiele cennych materiałów dotyczących historii 
Polonii amerykańskiej, a zbiory Ośrodka Dokumen-
tacji Pontyfikatu Jana Pawła II są niewyczerpanym 
źródłem do tego tematu. Zjawiskiem typowym dla 
każdej biblioteki jest fakt, że zbiór jej stale rośnie i to 
często w sposób niekontrolowany. Po prostu przyjmuje 
darowizny i spuścizny. O ile wielkie biblioteki narodo-
we pozwolić mogą sobie na zbieranie wszystkiego, 
o tyle biblioteki mniejsze, do których należą nasze 
zbiory na obczyźnie na taki luksus sobie nie mogą 
pozwolić. Wiele naszych bibliotek już od dawna selek-
cjonowało tytuły zbędnych książek a zwłaszcza dub-
letów i wysyłało je do Biblioteki Narodowej w kraju. 
W przyszłości być może trend ten nawet się wzmoże. 

Z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania 
skromnych środków warta zastanowienia się jest 
równoległa działalność czterech większych księgo-
zbiorów polskich w Londynie oraz dwóch w Paryżu. 
Oprócz już wspomnianych dwu dużych bibliotek 
w Londynie, British Library zgromadziła cenny księ-
gozbiór polski, obejmujący także prasę polską do XIX 
wieku. Jest w Londynie wreszcie biblioteka Fundacji 
Lanckorońskich z Brzezia wyspecjalizowana w staro-
drukach z Polską związanych. 

W Paryżu oprócz Biblioteki Polskiej działa Instytut 
Polski pod egidą MSZ-u, prowadzący bibliotekę wraz 
z czytelnią. 

Podsumowanie, stwierdzenia, sugestie 

Podsumowanie powyższej relacji wypaść musi po-
zytywnie. Instytucje członkowskie Stałej Konferencji 
Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zacho-
dzie MBPZ znalazły się obecnie, po wieloletniej kon-
solidacji organizacyjnej i finansowej w ustabilizowa-
nej sytuacji. Ich zbiory są uporządkowane i w dużym 
stopniu udokumentowane. Należy przypuszczać, iż 
po pewnych przystosowaniach do nowej sytuacji 
w kraju i na obczyźnie nadal będą mogły służyć 
cudzoziemcom oraz Polakom przebywającym za gra-
nicą. Bez większych problemów będą istnieć nadal 
placówki prowadzone przez kościół. Wydaje się, że 
zagwarantowaną mają stałą frekwenq'ę muzea i eks-
pozycje muzealne działające w ramach większych 
instytucji. Najwięcej wysiłku koncepcyjnego i organi-
zacyjnego wymagać będą, zdaniem autora tekstu, 
duże biblioteki, które będą musiały przystosować się 
do zapotrzebowań swojego środowiska za lat kilka-
naście i więcej. 

Podsumowując należy stwierdzić: 
1. Wszystkie instytucje członkowiskie MBPZ chcą 

nadal istnieć, nawet wówczas gdy trzeba będzie 

w pewnym stopniu dostosować się do nowej sytuacji 
w kraju i na obczyźnie. 

2. Każda z instytucji chce zachować swoją autono-
mię i swój samorząd. 

3. Wszystkie instytucje gotowe są do kooperacji 
z podobnymi placówkami w kraju. Współpraca ta 
polegać może niekiedy na korzystaniu ze specjalis-
tów krajowych, o ile ci gotowi są pracować u nas za 
darmo, lub za tak niskie płace, jakie są przyjęte 
w naszych instytucjach (nie wystarczają one na hotel 
i wyżywienie równocześnie). Warunkiem jest też to, 
że pracownicy delegowani muszą się podporządko-
wać kierownictwu naszej instytucji nie próbując 
zmienić wszystkiego na swój sposób. 

4. Instytucje nasze skłonne są aby kontynuować, 
wieloletnie niekiedy, tradycje dopomagania mniej-
szym instytucjom krajowym o podobnym profilu. Po-
moc taka polegała i polegać może na wymianie do-
świadczeń, a niekiedy na uzupełnianiu zbiorów 
instytucji krajowych, co na przykład na dużą skalę od 
lat czyniła Biblioteka Polska w Londynie. 
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5. Wiele z naszych instytucji bardzo by sobie ceni-
ło, gdyby na terenie kraju powstawały inicjatywy 
sympatyzujące z jedną z instytucji MBPZ. Przykłado-
wo wymienić można pułk przejmujący symboliczną 
pieczę nad Fundacją Sztandarów w Muzeum im. gen. 
Sikorskiego lub liceum tworzące klub miłośników 
Centrum Conradowskiego w POSK-u lub Towarzyst-
wo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu, na 
przykładzie tego, jakie zawiązało się w końcu czerw-
ca 1992 r. na terenie Biblioteki Narodowej i Zamku 
Królewskiego w Warszawie. 

6. Wobec słabego stanu budżetu polskiego nikt 
z naszych członków nie oczekuje z tego źródła dota-
cji. W miarę jednak poprawiania się stanu polskich 

Kilka sugestii pod ad 

Jesteśmy szczęśliwi, iż doczekaliśmy się w kraju 
takiej instytucji jak Stowarzyszenie Wspólnota Polska 
mogącej pełnić rolę forum do tworzenia niezbędnych 
kontaktów, do inicjowania wspólnych poczynań lub 
gdy trzeba opiekowania się nimi. Doświadczenia 
referenta z pracownikami Wspólnoty są jak najmil-
sze. Są grzeczni, oddani sprawie i pełni gotowości do 
pomocy. Odnosi się jednak wrażenie, że wszyscy są 
zaabsorbowani tak wieloma ważnymi i pilnymi spra-
wami, że pomimo deklarowanych dobrych chęci, nie 
mogą sprostać podjętym zadaniom. Pracownicy 
w biurach często nie są poinformowani o tym kto, co 
robi i czym się zajmuje. Petent musi czekać dniami, 
lub tygodniami na powrót właściwej i jak się wydaje 
jedynej poinformowanej osoby. Wobec ogólnie uzna-
nego priorytetu dla spraw Polaków na Wschód od 
granicy polskiej, człowiek z Zachodu nie śmie narzu-
cać się, bo sprawy wschodnie rzeczywiście są waż-
niejsze. Rozwiązanie tego problemu jest jednak spra-
wą raczej organizacyjną w ramach Wspólnoty, a nie 
kwestią priorytetów. Jako osoba zajmująca się kulturą 
polską za granicą chciałbym wiedzieć o zamierze-
niach i o konkretnych projektach różnych agencji 
rządowych, w tym wypadku na terenie naszego dzia-
łania i w krajach z nami sąsiadującymi. Informacje 
takie dotyczyć mogłyby np. programów Instytutów 
Polskich lub sprawozdań i analiz z ich działalności, 
która przecież w pewien sposób i nas dotyczy. Mog-
łyby obejmować planowane dla Zachodu wystawy 
i możliwości ich transferu na nasz teren, lub projek-

finansów rozważać by można udział środków krajo-
wych w tworzeniu funduszów na ściśle określone 
akcje i cele. Tak więc kraj mógłby wziąć udział 
w pilnym tworzeniu funduszu na zakup mieszkania 
w Solurze, w którym żył i zmarł Tadeusz Kośicuszko 
i w którym mieści się obecnie muzeum jemu poświę-
cone. Innym przykładem jest zebranie funduszy na 
niezbędny i także pilny remont poważnie uszkodzo-
nej Kolumny Barskiej przed zamkiem w Rapperswilu. 
Koszty nowo odlanych części w kraju mogłaby prze-
jąć Polska. Innym przykładem mogłyby być stypendia 
dla naukowców krajowych przybywających do na-
szych archiwów, lub przygotowujących publikacje 
0 naszych instytucjach. 

-n wspólnoty polskiej 

towane na Zachodzie sympozja dotyczące Polski. 
Można by i nas informować o tym, jak wyglądają 
konkretne zamierzenia i akcje w dziedzinie wspiera-
nia kultury polskiej na wschód od Polski. Z powy-
ższych uwag wynikają z naszej strony dwie sugestie 
pod adresem Wspólnoty Polskiej: 

1. Powinna zostać zorganizowana osobna, cho-
ciażby mała placówka, zajmująca się wyłącznie spra-
wami kultury i szkolnictwa polskiego na Zachodzie. 
Nie byłoby wtedy takiej sytuacji, jak przed obecnym 
zjazdem, kiedy to Wspólnota na miesiąc przed spo-
tkaniem nie miała jeszcze przewodniczącego sesji 
Kultury Polskiej w Świecie. Wybrany w końcu, nie 
był już w stanie do nawiązania kontaktu z uczestni-
kami tej sesji, aby omówić z nimi koncepcje i cele 
spotkania a także możliwość wykorzystania wyni-
ków obrad w przyszłości. Taki sposób przygotowy-
wania spotkań z ludźmi przybywającymi do Krako-
wa, nawet zza Adantyku, stawia znak zapytania nad 
celowością takich imprez. 

2. Wspólnota powinna przyczynić się do tego, aby 
kultura polska zagranicą mogła być przedstawiona 
tak, aby przekaz optymalnie odpowiadał zapotrzebo-
waniu środowiska z jednej strony a naszym intenc-
jom z drugiej. Powinna powołać do życia placówkę, 
w której wszyscy zainteresowani mogliby regularnie 
informować o swoich zamiarach i doświadczeniach 
1 gdzie mogliby się radzić, jak najlepiej użyć skromnego 
potencjału polskiego, by służyć polskiej sprawie. 
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