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ANNA KROCHMAL

ROZMIESZCZENIE 
OÂRODKÓW POLSKICH
W ÂWIECIE

Zjawisko emigracji, oznaczajàce od-
p∏yw ludnoÊci poza granice okreÊlonego
terytorium na sta∏e lub na czas okreÊlo-
ny, znane by∏o od dawna w krajach Eu-
ropy i Êwiata. Proces przemieszczania si´
wi´kszych zbiorowoÊci ludzkich zosta∏
zapoczàtkowany w dobie odkryç geo-
graficznych, a nasili∏o go zw∏aszcza od-
krycie w koƒcu XV w. Ameryki, do któ-
rej zacz´li nap∏ywaç mieszkaƒcy Europy,
g∏ównie z Hiszpanii, Portugalii, Francji
czy Holandii. Zwykle dzieli si´ emigra-
cj´ ze wzgl´du na jej przyczyny i cha-
rakter na politycznà i zarobkowà, choç
stosowane sà te˝ inne rozró˝nienia, np.
emigracja przymusowa i dobrowolna,
trwa∏a i czasowa, kontynentalna i za-
morska. Genezy wychodêstwa polskie-
go szukaç nale˝y tak˝e w epokach
znacznie bardziej odleg∏ych od czasów
najnowszych. Do grupowych wyjazdów
z kraju z powodów politycznych docho-
dzi∏o ju˝ w dobie wojen w XVII w. Na-
silenie tych procesów nastàpi∏o jednak
w ciàgu ostatnich dwóch stuleci. Naj-
wi´ksze fale wychodêstwa polskiego
z przyczyn politycznych nastàpi∏y po
XIX-wiecznych powstaniach narodo-
wych. Po upadku powstania listopado-
wego w 1831 r. dosz∏o do tzw. Wielkiej
Emigracji, zjawiska, które by∏o fenome-
nem w ówczesnej Europie. Do Rosji,
wskutek dotkliwych represji w∏adz car-
skich wywieziono wtedy ponad 50 tys.
osób, zaÊ ponad 10 tys. emigrowa∏o do
Europy Zachodniej, tworzàc g∏ównie na
terenie Francji silne oÊrodki polskie.
Emigracja ta odegra∏a wyjàtkowà rol´
w kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci narodo-
wej Polaków, którzy pozostali w zniewo-

lonym kraju. Wielki badacz dziejów
kultury polskiej, Aleksander Brückner
pisa∏, ˝e tylko w niej bi∏o serce i ˝y∏a myÊl
narodu. W Êrodowisku polskiej emigra-
cji w Pary˝u powsta∏o szereg polskich
instytucji wspierajàcych w ró˝ny sposób
wychodêców, w tym najstarsza i do dziÊ
dzia∏ajàca polska placówka poza krajem
– Biblioteka Polska w Pary˝u. Na po-
czàtku XX w. z inicjatywy W∏adys∏awa
Mickiewicza, syna Adama, utworzono
przy Bibliotece Muzeum Adama Mic-
kiewicza, gromadzàce pamiàtki i r´ko-
pisy dzie∏ wielkiego romantyka. Na
emigracji powsta∏y najwi´ksze dzie∏a li-
terackie epoki polskiego romantyzmu.
Z akcjà pomocy polskim emigrantom
pospieszy∏ wówczas tak˝e KoÊció∏ za po-
Êrednictwem powo∏anej polskiej misji
katolickiej we Francji, która poza opiekà
duszpasterskà udziela∏a emigrantom
wsparcia w dziedzinie edukacji oraz nio-
s∏a pomoc materialnà dla najubo˝szych.

Upadek powstania styczniowego
by∏ powodem kolejnej fali odp∏ywu Po-
laków do innych krajów. Do Rosji wy-
wieziono 40 tys. osób. Ponad 5 tys.,
uciekajàc przed przeÊladowaniami poli-
tycznymi w∏adz zaborczych, wybra∏o
emigracj´ do Francji, Stanów Zjedno-
czonych, Turcji, Szwajcarii, W∏och, Bel-
gii oraz Anglii. Wielu z nich w∏àczy∏o
si´ w dzia∏ania na rzecz odzyskania nie-
podleg∏oÊci przez Polsk´ w swoich no-
wych ojczyznach. Powstawa∏y kolejne
polskie instytucje gromadzàce pamiàtki
narodowe. Jednà z istotnych dla kultu-
ry polskiej inicjatyw by∏o za∏o˝enie Mu-
zeum Polskiego w Rapperswilu
w Szwajcarii, co nastàpi∏o z inicjatywy
W∏adys∏awa hr. Broel-Platera. Za∏o˝y-
ciel tej placówki przekaza∏ je w koƒcu
XIX w. na w∏asnoÊç narodowi polskie-
mu. Rapperswil sta∏ si´ w okresie braku

niepodleg∏ego paƒstwa miejscem spo-
tkaƒ przedstawicieli ugrupowaƒ naro-
dowych ze wszystkich trzech zaborów
oraz emigrantów z ró˝nych krajów.
W latach 1892-1896 w bibliotece na
zamku w Rapperswilu znalaz∏ zatrud-
nienie znany pisarz Stefan ˚eromski.
Miejsce to by∏o te˝ celem wizyt Marii
Konopnickiej czy Boles∏awa Prusa. Gro-
madzono tu tak˝e wiele bezcennych dla
polskiej kultury dzie∏ sztuki, militariów,
dokumentów i ksià˝ek. Zbiory te po-
wróci∏y do niepodleg∏ej Polski w 1927 r.
i wi´kszoÊç z nich niestety uleg∏a znisz-
czeniu w czasie powstania warszawskie-
go w 1944 r. Muzeum odrodzi∏o si´ jed-
nak na nowo i obecnie jest miejscem od-
wiedzanym przez rzesze turystów nie
tylko z Polski.

W Muzeum Rapperswilskim spo-
cz´∏o te˝ w 1895 r. serce Tadeusza Ko-
Êciuszki, który ostatnie dwa lata ˝ycia

Kolumna barska ufundowana w 1868 r. przed wejÊciem do Muzeum
Polskiego w Rapperswilu

Ochrona polskiego 
dziedzictwa narodowego
poza granicami kraju
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Fragment ekspzycji ze zbiorów malarstwa w Muzeum polskim w Rapperswil

Fragment ekspozycji Judaików w zbiorach Muzeum Polskiego w Rapperswilu

(1815-1817) sp´dzi∏ w Szwajcarii.
W miejscu jego pobytu, w miasteczku
Solothurn, ufundowano w latach 30.
XX w. przy wsparciu w∏adz polskich
Muzeum im. Tadeusza KoÊciuszki. Ârod-
ki na jego zorganizowanie pozyskiwano
m.in. z wp∏ywów z koncertów Êwiatowej
s∏awy polskiego pianisty, a tak˝e premie-
ra rzàdu w II Rzeczypospolitej, Ignacego
Paderewskiego. Podobnie jak Muzeum
w Rapperswilu placówka ta dzia∏a z po-
wodzeniem do dnia dzisiejszego.

Koniec XIX wieku oraz lata przed
I wojnà Êwiatowà sta∏y si´ okresem
wzmo˝onej emigracji zamorskiej z ziem
polskich. Wychodêcy w´drowali g∏ównie
w poszukiwaniu pracy i w celach zarob-
kowych, a najwi´ksze grupy ludnoÊci
odp∏ywa∏y ze s∏abo uprzemys∏owionej
Galicji. Krajami najbardziej przyciàgajà-
cymi wówczas emigrantów sta∏y si´ paƒ-
stwa obu Ameryk, a zw∏aszcza Stany
Zjednoczone, Kanada, Brazylia i Argen-
tyna. Jedynie oko∏o 20% emigrantów
powróci∏o do kraju, pozostali osiedlili si´
w Ameryce na sta∏e, a ich stolicà sta∏o si´
Chicago. Rosnàca liczebnie Polonia ame-
rykaƒska ju˝ od koƒca XIX w. powo∏y-
wa∏a do ˝ycia polskie organizacje poli-
tyczne, gospodarcze, religijne i kultural-
no-oÊwiatowe. WÊród tych ostatnich li-
czàcà si´ do dziÊ placówkà na kontynen-
cie amerykaƒskim jest Muzeum Polskie
w Chicago, oficjalnie otwarte w 1937 r.
Istotnà cz´Êcià zbiorów muzealnych tej
instytucji sta∏y si´ eksponaty przej´te
z Pawilonu Polskiego Wystawy Âwiato-
wej odbywajàcej si´ w Nowym Jorku
w 1939 r. Wybuch wojny przeszkodzi∏
w powrocie tych zbiorów do kraju, dzi´-
ki czemu ocala∏y z zawieruchy wojennej.
W 1941 r. Muzeum przej´∏o te˝ ekspo-
naty po Ignacym Paderewskim z jego
ostatniego mieszkania w Hotelu Buckin-
gham w Nowym Jorku, zaÊ w 1945 r. 
zakupi∏o tzw. kolekcj´ koÊciuszkowskà.
Do muzeum trafi∏y pamiàtki po Helenie
Modrzejewskiej, bezcenne zbiory malar-
stwa polskiego, w tym takie obrazy, jak:
Pu∏aski pod Savannah S. Batowskiego czy
Szar˝a Czerkiesów na Krakowskim Przed-
mieÊciu W. Kossaka, zbiory numizma-
tyczne, zbiory fotograficzne, kartogra-
ficzne, militaria oraz wiele dokumentów
historycznych, w tym archiwum Armii
gen. Józefa Hallera z okresu I wojny
Êwiatowej oraz dokumentacja Polonii

amerykaƒskiej i wielu organizacji pol-
skich dzia∏ajàcych wÊród wychodêców.
Istotnà funkcj´ w podtrzymywaniu pol-
skoÊci i zwiàzków z krajem odgrywali
polscy duszpasterze wysy∏ani do krajów
Ameryki w Êlad za emigrantami.
W 1879 r. ks. Józef Dàbrowski za∏o˝y∏
w Detroit Seminarium Polskie, majàce
kszta∏ciç ksi´˝y dla polskich parafii
w Ameryce. Placówka ta da∏a poczàtek
polonijnym instytutom naukowym, któ-
re zacz´∏y tak˝e gromadziç archiwalia,
muzealia i zbiory biblioteczne, na bazie
których dzia∏a obecnie Centralne Archi-
wum Polonii w Orchard Lake. Dzia∏
muzealny tej instytucji obejmuje m.in.
eksponaty i dokumentacj´ dotyczàcà
˝o∏nierzy 2. Korpusu, 1. Polskiej Dywi-
zji Pancernej, Armii Krajowej, by∏ych
wi´êniów niemieckich obozów koncen-
tracyjnych i ∏agrów sowieckich, a tak˝e
muzealia i dokumenty zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià wielu polskich organizacji
w Stanach Zjednoczonych.

W 1925 r. z inicjatywy polskich
emigrantów powsta∏a w Nowym Jorku
Fundacja KoÊciuszkowska, majàca pro-
mowaç polsko-amerykaƒskà wspó∏prac´
naukowà i kulturalnà oraz popularyzo-
waç polskà kultur´ w spo∏ecznoÊci
Amerykanów. Zadanie to jest realizowa-
ne do dnia dzisiejszego dzi´ki stypen-
diom i grantom przyznawanym m∏o-
dym polskim naukowcom. Fundacja
zgromadzi∏a te˝ w ciàgu swojego istnie-
nia wiele bezcennych muzealiów, w tym
dzie∏a takich artystów, jak: Teodor
Axentowicz, Józef Che∏moƒski, Juliusz
i Wojciech Kossakowie, Jacek Malczew-
ski, Jan Matejko, Leon Wyczó∏kowski.

Okres II wojny Êwiatowej i zagro˝e-
nie dla polskich dóbr kultury w okupo-
wanym kraju przyczyni∏y si´ do tworze-
nia na emigracji nowych oÊrodków ˝ycia
polskiego. Sprzyja∏ temu nap∏yw no-
wych fal uchodêców z kraju, w tym na-
ukowców i dzia∏aczy kultury. Starano si´
te˝ tà drogà uratowaç i zabezpieczyç
przynajmniej cz´Êç dziedzictwa narodo-
wego. W okresie wojny grupa naukow-
ców z Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci
przebywajàca na emigracji powo∏a∏a do
˝ycia Polski Instytut Naukowy w No-
wym Jorku, kierowany przez prof.
Oskara Haleckiego oraz jego fili´
w Montrealu, w Kanadzie. W tym sa-
mym okresie utworzono w Nowym Jor-

Rapperswil



9939

ku Instytut Józefa Pi∏sudskiego jako
kontynuacj´ dzia∏ajàcego od 1923 r.
w kraju Instytutu Badania Najnowszej
Historii Polski. Analogicznà instytucj´
utworzono te˝ w Londynie, ponadto po-
wo∏ano tam Bibliotek´ Polskà, której
g∏ównym zadaniem mia∏o byç groma-
dzenie ksià˝ek dla zniszczonych biblio-
tek w Polsce. Placówki te przetrwa∏y
okres wojny i odegra∏y istotnà rol´
w gromadzeniu poloników oraz w pro-
mowaniu nieskr´powanych badaƒ na-
ukowych w okresie PRL i cenzury w kra-
ju. Zgromadzone przez nich zbiory sta-
nowià wa˝ne uzupe∏nienie zasobów pol-
skich archiwów, muzeów i bibliotek.
W obu instytutach w Nowym Jorku
przechowano m.in. nagrania Radia Wol-
na Europa. Instytut Pi∏sudskiego w No-
wym Jorku jest w posiadaniu uratowa-
nych we wrzeÊniu 1939 r. akt Adiutan-
tury Generalnej Naczelnego Wodza z lat
1918-1922, bezcennych akt trzech po-
wstaƒ Êlàskich i wielu innych dokumen-
tów z tzw. Archiwum Belwederskiego.
W maju 1945 r. powo∏ano z kolei nowà
placówk´ w Londynie, której celem by∏o
zabezpieczenie spuÊcizny pozosta∏ej po
przebywajàcych na emigracji polskich
w∏adzach paƒstwowych, zarówno cywil-
nych, jak i wojskowych. Instytucjà tà by∏
dzia∏ajàcy do chwili obecnej Instytut
Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego.

W okresie najnowszym powsta∏y
poza granicami kraju m.in. takie pla-
cówki, jak: Muzeum Ksi´˝y Marianów
w Fawley Court w Wielkiej Brytanii
(za∏o˝one w 1953 r. przez ks. Józefa Ja-
rz´bowskiego), Papieski Instytut Stu-
diów KoÊcielnych w Rzymie, powo∏any
w 1958 r. z inicjatywy kard. Stefana
Wyszyƒskiego, prymasa Polski czy
OÊrodek Dokumentacji Pontyfikatu Ja-
na Paw∏a II, utworzony w 1981 r. jako
odpowiedê na wybór Polaka na Stolic´
Apostolskà i gromadzàcy zbiory archi-
walne, muzealne i biblioteczne zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià Jana Paw∏a II. Jednà
z najnowszych inicjatyw by∏o powo∏anie
w 1998 r. Muzeum i Archiwum Polonii
W´gierskiej, którego celem b´dzie gro-
madzenie i popularyzacja dorobku wie-
lu pokoleƒ Polonii w´gierskiej oraz do-
kumentowanie wielowiekowych kon-
taktów polsko-w´gierskich.

Podsumowujàc wielki wysi∏ek orga-
nizacyjny polskiej diaspory na przestrze-

ni ostatnich stuleci stwierdziç nale˝y, ˝e
proces tworzenia polskich instytucji na
emigracji nie zosta∏ przerwany po za-
koƒczeniu II wojny Êwiatowej wobec
braku wolnoÊci politycznej w kraju
i w zwiàzku z wieloma ograniczeniami
w ˝yciu naukowym i kulturalnym. Po
1945 r. z przyczyn politycznych nie wró-
ci∏o do kraju wielu Polaków, g∏ównie
z Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
i zwiàzanych z rzàdem polskim na wy-
chodêstwie. Do emigrantów z lat wojny
do∏àczali nowi przybysze, w wyniku ko-
lejnych fal emigracji z kraju po wydarze-
niach z 1956 r., 1968 r. oraz po delega-
lizacji SolidarnoÊci w latach 80.
i w zwiàzku z przeÊladowaniami opozy-
cji demokratycznej w latach stanu wo-
jennego. Przez ca∏y okres powojenny
trwa∏y te˝ wyjazdy z powodów ekono-
micznych w poszukiwaniu pracy. Istnia-
∏o zatem sta∏e zapotrzebowanie zarówno
wÊród tzw. starej emigracji, jak te˝ wcià˝
przybywajàcych nowych grup Polaków
na podejmowanie dzia∏aƒ integrujàcych
Êrodowiska polskie na obczyênie oraz
u∏atwiajàce zachowanie wi´zi z krajem.

POLONIA DZIÂ

Obecnie liczb´ Polaków poza grani-
cami kraju ocenia si´ na oko∏o 20 mln
osób. Polska diaspora znajduje si´ na
czwartym miejscu pod wzgl´dem liczeb-
noÊci wÊród innych diaspor Êwiata (po
Chiƒczykach, Rosjanach i W∏ochach).
Niemal po∏owa obecnej Polonii mieszka
w USA, a g∏ównymi skupiskami Pola-
ków, tym kraju sà miasta: Chicago, De-
troit, Nowy Jork. Na drugim miejscu
znajduje si´ Polonia w Niemczech (ok.
2 mln osób), z takimi oÊrodkami jak Ber-
lin, Hamburg czy Zag∏´bie Ruhry. Ponad
milionowa rzesza Polaków zamieszkuje
te˝ w Brazylii (g∏ównie stan Parana
z oÊrodkiem w Kurytybie), na Ukrainie
(z oÊrodkami we Lwowie i w obwodzie
˝ytomierskim), we Francji (ze skupiska-
mi w Pary˝u i pó∏nocno-wschodnich re-
jonach kraju) i na Bia∏orusi, gdzie oÊrod-
kiem polskim jest Grodno, a tak˝e za-
chodnie rejony Bia∏orusi. Polonia kana-
dyjska liczy ponad 800 tys. osób, a cen-
trami ˝ycia Polaków w tym kraju sà: To-
ronto, Montreal, Vancouver. Kilkusetty-
si´czne grupy Polaków zamieszkujà te˝
takie kraje, jak: Federacja Rosyjska, Ar-

Sala wystawowa w Instytucie polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Zamek w Montrésor. Siedziba Muzeum

Ekspozycja historycznych sztandarów w Muzeum Tradycji Or´˝a Polskiego 
w Nowym Jorku

Fragment ekspozycji w zbiorach Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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gentyna, Litwa, Australia, Wielka Bryta-
nia, Czechy, Kazachstan, Szwecja.

Integralnà cz´Êcià polskiego dzie-
dzictwa narodowego pozostajà Êwiadec-
twa dzia∏alnoÊci i dorobek osób i organi-
zacji polskich na Wschodzie, a przede
wszystkim w takich krajach, jak: Rosja,
Ukraina, Litwa czy Bia∏oruÊ. Dokumen-
tujà one dzieje eksterminacji i masowych
zsy∏ek ludnoÊci polskiej po kolejnych po-
wstaniach narodowych, dzieje Polaków,
którzy znaleêli si´ poza granicami Polski
po pokoju ryskim w 1921 r. oraz histo-
ri´ ludnoÊci polskiej pozosta∏ej na tere-
nach Litwy, Zachodniej Bia∏orusi i Ukra-
iny po II wojnie Êwiatowej. Upadek
Zwiàzku Sowieckiego i zmiana sytuacji
politycznej w Europie Ârodkowo-
-Wschodniej sprzyjajà odradzaniu si´
polskoÊci. Âwiadczy o tym rosnàca
w ostatnich latach liczba osób przyznajà-
cych si´ do polskich korzeni, jak te˝
wzrost liczebny organizacji polskich na
Wschodzie. Dla przyk∏adu podaç mo˝-
na, ̋ e na terenie Ukrainy w 1989 r. z po-
nad 2-milionowej rzeszy Polaków z by-
∏ych województw wo∏yƒskiego, lwow-
skiego, tarnopolskiego i stanis∏awow-
skiego do korzeni polskich przyznawa∏o
si´ ok. 218 tys. osób, 10 lat póêniej licz-
ba ta wzros∏a do ok. 1 mln.

RELACJE Z KRAJEM

Zmiana systemu politycznego w Pol-
sce po 1989 r. zmieni∏a diametralnie cha-
rakter relacji mi´dzy diasporà polskà na
Wschodzie i Zachodzie Europy a krajem.
Pojawi∏y si´ zw∏aszcza nowe szanse na
podj´cie intensywnej wspó∏pracy z Polo-
nià w krajach Europy Zachodniej i Ame-
ryki. Bli˝sze kontakty pokaza∏y te˝ pilnà
potrzeb´ wsparcia tych instytucji przez
w∏adze i pokrewne organizacje krajowe.
Polskie instytucje za granicà, od lat ratu-
jàce dobra kultury i pe∏niàce rol´ pol-
skich ambasadorów w Êwiecie, borykajà
si´ w wielu wypadkach z szeregiem trud-
noÊci. Sà one zwiàzane z niedostatecz-
nym zabezpieczeniem materialnym,
trudnoÊciami lokalowymi w cz´Êci przy-
padków i brakiem fachowej kadry do
sprawowania opieki nad unikalnymi
zbiorami muzealiów i archiwaliów.
Ogromne rozproszenie organizacyjne
i instytucjonalne utrudnia prace nad
szczegó∏owym rozpoznaniem i sporzà-

dzeniem dok∏adnej listy organizacji prze-
chowujàcych bezcenne dla historii Polski
zbiory muzealne, archiwalne i bibliotecz-
ne. Od lat jednak prace w tym kierunku
prowadzà zarówno wyspecjalizowane
oÊrodki i instytucje (np. Instytut Polonij-
ny na Uniwersytecie Jagielloƒskim, In-
stytut Migracji i Duszpasterstwa Polonij-
nego KUL, Zak∏ad Badaƒ Narodowo-
Êciowych PAN w Poznaniu, Biblioteka
Narodowa), jak te˝ mniejsze zespo∏y ba-
dawcze. Powsta∏y te˝ w ostatnich latach
stowarzyszenia i fundacje majàce zarów-
no koordynowaç wspó∏dzia∏anie mi´dzy
organizacjami polonijnymi, jak te˝ we
wspó∏pracy z organizacjami rzàdowymi
i pozarzàdowymi organizowaç ró˝ne for-
my pomocy dla Polonii. W 1978 r. po-
wo∏ana zosta∏a Sta∏a Konferencja Muze-
ów, Bibliotek i Archiwów Polskich na
Zachodzie. Zrzesza ona obecnie 19 insty-
tucji zajmujàcych si´ gromadzeniem pol-
skich dóbr kultury na obczyênie. Jej ce-
lem jest koordynowanie wspólnych dzia-
∏aƒ majàcych prowadziç do zabezpiecze-
nia polskich pamiàtek i polskiej spuÊci-
zny kulturalnej, jest te˝ forum wymiany
wzajemnych doÊwiadczeƒ w codziennej
pracy poszczególnych instytucji, a od kil-
ku lat tak˝e forum wspó∏pracy z pokrew-
nymi instytucjami krajowymi, m.in. Na-
czelnà Dyrekcjà Archiwów Paƒstwo-
wych, Bibliotekà Narodowà czy muze-
ami krajowymi. Podobnà funkcj´ dla pla-
cówek archiwalnych, ale te˝ pe∏niàcych
nierzadko funkcje muzeów i bibliotek
pe∏ni Rada Dziedzictwa Archiwalnego,
powo∏ana w 1998 r. decyzjà ministra
edukacji narodowej. Na jej czele stoi by-
∏y Prezydent RP na Wychodêstwie Ry-
szard Kaczorowski.

Szereg inicjatyw podejmowanych
w kraju zmierza te˝ w kierunku wspie-
rania licznych wspólnot polskich na
Wschodzie. Dzia∏ania tego typu podej-
mowane sà m.in. przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, Fundacj´ Pomocy
Polakom na Wschodzie czy te˝ Stowa-
rzyszenie Wspó∏pracy Polska-Wschód.
Akcje promujàce znajomoÊç Polski i jej
historii wÊród m∏odych pokoleƒ Pola-
ków mieszkajàcych poza granicami kra-
ju podejmowane sà tak˝e przez Funda-
cj´ Semper Polonia.

Niektóre z instytucji polskich dzia-
∏ajàcych zagranicà uzyskujà pomoc fi-
nansowà ze strony krajów, w których

dzia∏ajà. Dla przyk∏adu podaç mo˝na,
˝e zbiory Instytutu Pi∏sudskiego w No-
wym Jorku zosta∏y zmikrofilmowane
dzi´ki przyznaniu grantu przez Natio-
nal Endowment for the Humanities.
Z kolei pierwszy opis zbiorów Polskiego
Instytutu Naukowego w Ameryce zo-
sta∏ opracowany na poczàtku lat 80.
przy wykorzystaniu Êrodków z Fundacji
Rockefellera. Wsparcie to jest jednak
dalece niewystarczajàce wobec potrzeb
polskich placówek.

Ogromnym wyzwaniem, ale te˝
szansà na usprawnienie funkcjonowania
instytucji polskich i polonijnych jest ich
komputeryzacja, co jednak wià˝e si´
z kolejnymi nak∏adami finansowymi na
ten cel. Stwarza ona te˝ szans´ na wej-
Êcie archiwów polonijnych do sieci infor-
matycznych poszczególnych krajów.
Obecnie wi´kszoÊç polskich organizacji
ma w∏asne strony internetowe, dostar-
czajàce wszystkim zainteresowanym nie-
zb´dnych informacji o poszczególnych
placówkach i ich zbiorach oraz u∏atwia-
jàce komunikowanie si´ ze Êrodowiska-
mi nauki i kultury w kraju. Doceniajàc
rol´ Internetu i szybkiego dost´pu do in-
formacji nale˝y te˝ zauwa˝yç, ˝e szcze-
gó∏owa ewidencja dzie∏ sztuki czy archi-
waliów zabezpiecza je dodatkowo przed
kradzie˝ami, gdy˝ stajà si´ one ∏atwe do
wykrycia i identyfikacji.

Poza gromadzeniem i ochronà pa-
miàtek polskiej kultury wiele instytucji
prowadzi aktywnà dzia∏alnoÊç eduka-
cyjnà wÊród spo∏eczeƒstw krajów,
w których dzia∏ajà. Popularyzujà one
wiedz´ o Polsce w Êwiecie, zw∏aszcza
wÊród m∏odych pokoleƒ innych narodo-
woÊci. Przyk∏adem takich dzia∏aƒ jest
organizowanie wymiany stypendialnej,
koncertów, wystaw, spotkaƒ z przedsta-
wicielami polskiej kultury i nauki, arty-
stami, kursy j´zykowe, publikacje na te-
mat Polski.

Stare placówki polskie poza krajem,
zakorzenione od lat w miejscowych spo-
∏ecznoÊciach u∏atwiajà te˝ adaptacj´
w obcym nierzadko Êrodowisku wcià˝ na-
p∏ywajàcym przybyszom z Polski, stano-
wià one przed∏u˝enie wi´zi ∏àczàcych no-
wo przyby∏ych z krajem. Ich istotnà funk-
cjà jest te˝ przypominanie kolejnym ge-
neracjom urodzonych i wychowanym po-
za krajem o ich polskich korzeniach.

Fot. ze zbiorów autora
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Jednym z istotnych zadań Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego jest podejmowanie działań, któ-
rych celem jest tworzenie warunków do efektywnej 
ochrony oraz popularyzacji polskiej spuścizny kulturo-

wej pozostającej poza granicami: dziedzictwa historycznej, 
wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
(w tej jej części, która znajdowała się na obszarach należących 
współcześnie do suwerennych państw sąsiadujących z Rzecz-
pospolitą − Białoruś, Litwa, Ukraina, częściowo Łotwa i Mołda-
wia) oraz dorobku kulturalnego wielu generacji polskiego  
wychodźstwa, wytworzonego, zgromadzonego bądź prze cho
wywanego w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej 
oraz innych częściach świata.

Inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją projek-
tów w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego 
za granicą spoczywa w znacznej mierze na Departamencie 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych (DDZ)1, 
ściśle współpracującym m.in. z Naczelną Dyrekcją Archiwów 
Państwowych, Ministerstwem Spraw Zagranicznych (placówki 
dyplomatyczne i konsularne, instytuty polskie), Biurem Polonij-
nym Senatu RP, Fundacją Zakładem Narodowym im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu, instytucjami kultury (m.in. Biblioteką Na-
rodową w Warszawie, muzeami), uczelniami wyższymi, 
placówkami naukowobadawczymi oraz organizacjami 
pozarządowymi.

W sposób szczególny podkreślić należy znaczenie prowa-
dzonych poza granicami kraju projektów naukowobadaw-
czych, których celem jest inwentaryzacja i dokumentacja 
obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Rok 1989 był istotną cezurą dla prac badawczych związa-
nych z dawnymi Ziemiami Wschodnimi Rzeczypospolitej. War-
to jednak pamiętać, że problematyka sztuki na tym obszarze 
była obecna w publikacjach polskich naukowców również 
przed tą datą. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy na początku lat 

OCHRONA POLSKIEGO 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
ZA GRANICĄ.
PROJEKTY FINANSOWANE 
Z FUNDUSZY MKIDN
DOROTA JANISZEWSKA-JAKUBIAK
JACEK MILER

]

90. ubiegłego wieku do pracy przystąpiły zespoły pod kierun-
kiem prof. Jana K. Ostrowskiego (dawne woj. ruskie) oraz prof. 
Marii KałamajskiejSaeed (dawne Wielkie Księstwo Litewskie 
– w odniesieniu do terenów w granicach współczesnej Białoru-
si i Litwy). Głównym wyznacznikiem topograficznym działań 
stał się schemat podziału na województwa I Rzeczypospolitej, 
na który nałożono podział administracji kościelnej według sta-
nu z 1939 r. Od 1993 r. ukazują się kolejne tomy zawierające 
szczegółowe inwentaryzacje zabytków i przegląd źródeł archi-
walnych – Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach 
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją prof. Jana 
K. Ostrowskiego, których wydawcą jest obecnie Międzynarodo-
we Centrum Kultury w Krakowie. Prace badawcze, prowadzo-
ne od ćwierć wieku głównie przez pracowników naukowych 
i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Sztuki 
PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego, przywróciły Polsce 
niezwykle bogatą i ważną część naszego dorobku kulturowego 
z terenów dawnej Rzeczypospolitej. 

Niebagatelny udział w badaniach wschodnich mają też inne 
uczelnie, m.in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Białymstoku, Poli-
techniki Warszawska, Krakowska, Świętokrzyska i Łódzka 
oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Istotną zmianą 
jest stale rozwijająca się współpraca pomiędzy badaczami pol-
skimi i białoruskimi, litewskimi, łotewskimi i ukraińskimi, 
a także między instytucjami kultury i archiwami.

Wcielanie w życie różnego typu przedsięwzięć możliwe 
jest dzięki przeznaczaniu przez resort kultury znaczących 
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środków finansowych na działania związane z ochroną polskie-
go dziedzictwa kulturowego za granicą. Są to zarówno projekty 
prowadzone dzięki dotacjom celowym przez instytucje podle-
głe i nadzorowane przez Ministra KiDN, takie jak Naczelna Dy-
rekcja Archiwów Państwowych, Biblioteka Narodowa, Między-
narodowe Centrum Kultury, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
muzea państwowe, jak i poprzez wdrożenie rozwiązania syste-
mowego, którym jest funkcjonujący od 2006 r. program „Ochro-
na dziedzictwa kulturowego za granicą”. Finansowanie i dofi-
nansowywanie większości inicjatyw w zakresie ochrony 
polskiej spuścizny kulturowej poza granicami kraju realizowa-
ne jest właśnie poprzez wspomniany program Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Departamentu Dzie-
dzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych. 

Mecenat państwa, realizowany przez Ministra Kultury 
za pośrednictwem programu, wymaga współpracy i zaangażo-
wania ze strony organizacji pozarządowych, instytucji kultury, 
archiwów, Kościołów i związków wyznaniowych. To na benefi-
cjentach programu spoczywa organizacja i koordynacja prac 
dofinansowywanych przez Ministra. Nadzór i ewaluacja prac 
to niejedyne zadanie Departamentu Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą i Strat Wojennych. Ze względu na szczególny cha-
rakter działań prowadzonych poza granicami Polski, wymaga-
jących wspierania beneficjentów podczas przygotowań do pro-
jektów i rozmów z partnerami zagranicznymi, pracownicy 
departamentu uczestniczą w uzgadnianiu zasad współpracy 
z władzami lokalnymi i organami odpowiedzialnymi za konser-
wację zabytków oraz zapewniają pomoc ekspercką. 

Do najbardziej aktywnych beneficjentów programu „Ochro-
na dziedzictwa kulturowego za granicą” należą organizacje po-
zarządowe. Bez ich bezinteresownego zaangażowania w prace realizowane poza granicami Polski, obejmujące projekty kon-

serwatorskie, w największym zakresie prowadzone w obiek-
tach sakralnych, a także prace dokumentacyjne, wydawnicze, 
badania naukowe i działania promocyjne, niezwykle trudne by-
łoby przywracanie pamięci o dziedzictwie Rzeczypospolitej, po-
zostającym dziś poza granicami kraju.

Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środ-
ków MKiDN znalazły się m.in.: prace konserwatorskie w kate-
drach łacińskiej i ormiańskiej oraz kościołach franciszkanów 
i pojezuickim we Lwowie, kolegiacie pw. św. Wawrzyńca 
w Żółkwi, kościele podominikańskim w Kamieńcu Podolskim, 
kolegiacie Św. Trójcy w Ołyce, Sanktuarium Matki Bożej Berdy-
czowskiej, kościołach w Brzeżanach, Dubnie, Krzemieńcu, Ku-
tach, Kopyczyńcach, Łopatynie, Podhajcach, Rudkach, Stojano-
wie,  Złoczowie,  a także w dawnym Obserwatorium 
AstronomicznoMeteorologicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego im. Marszałka J. Piłsudskiego na górze Pop Iwan 
w Czarnohorze, inwentaryzacja i konserwacja nagrobków 
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie i nekropolii przy u. 
Truskawieckiej w Drohobyczu (Ukraina), prace konserwator-
skie w katedrze, kościołach pobrygidzkim i pobernardyńskim 
w Grodnie, świątyniach w Nowogródku, Wielkich Ejsmontach, 
Witebsku i Wołpie (Białoruś), w kościele pw. św. Piotra i Pawła 
i na Cmentarzu Kukijskim w Tbilisi (Gruzja), kościele pw. św. 
Katarzyny w Petersburgu, katedrze królewieckiej w Kalinin-
gradzie i niewielkiej świątyni w Wierszynie (Rosja), w kościo-
łach pw. Św. Ducha, bernardynów, franciszkanów oraz na cmen-
tarzach Wilna i w pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu (Litwa), 
w dawnym karcerze studenckim Politechniki Ryskiej, kościo-
łach pw. św. Ludwika w Krasławiu i Wniebowzięcia NMP 
w Przydrujsku (Łotwa), na cmentarzach w Kiszyniowie i Rasz-
kowie (Mołdawia), w pałacach maharadżów w Dźodpurze 
i Morwi (Indie), gdzie zachowały się malowidła i wnętrza 

Krasław (Łotwa) – ołtarz główny w kościele parafialnym pw. św. Ludwika, 
fot. Dorota JaniszewskaJakubiak

Kaliningrad (Rosja) – epitafium Bogusława Radziwiłła i jego żony Anny 
Marii w katedrze królewieckiej, fot. Andrzej Kazberuk
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projektu Stefana Norblina czy w kościele w Dourges (Francja), 
którego ołtarz główny to nagrodzona w 1925 r. na wystawie pa-
ryskiej Kapliczka Bożego Narodzenia autorstwa Jana Szczep-
kowskiego. W ostatnich latach przeprowadzono prace konser-
watorskie nagrobków wielu wybitnych Polaków, np. Grobu 
Artystów Polskich na rzymskim Campo Verano, kryjącego pro-
chy Aleksandra Gierymskiego, Antoniego Madeyskiego, Wikto-
ra Brodzkiego i Jadwigi Bohdanowicz (Włochy), nagrobka pia-
nisty i kompozytora Józefa Wieniawskiego na cmentarzu 
Ixelles w Brukseli (Belgia), upamiętnienia mecenasa sztuki 
Ignacego KorwinMilewskiego w Rovinj i na Wyspie św. Kata-
rzyny (Chorwacja), Teofili i Marka Sobieskich – matki i brata 
króla Jana III, w kościele podominikańskim w Żółkwi (Ukraina), 
Jędrzeja Śniadeckiego w Horodnikach (Białoruś), gen. Józefa 
Dwernickiego w Łopatynie (Ukraina) czy grobów uznanych 

twórców, działaczy społecznych i politycznych spoczywających 
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, jak Artur Grottger, 
Gabriela Zapolska, Julian Konstanty Ordon, Seweryn Goszczyń-
ski, Franciszek Smolka czy Wojciech Kętrzyński. 

Po największym, zrealizowanym poza krajem projekcie 
muzealniczym, jakim było otwarcie w 2004 r. odrestaurowane-
go i wyposażanego ze środków MKiDN dawnego dworu Sło-
wackich w Krzemieńcu (Ukraina), mieszczącego Muzeum Ju-
liusza Słowackiego, przyszła pora na realizację kolejnych 
przedsięwzięć. Powstały nowe wystawy stałe w Muzeum Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie i Muzeum Adama 
Mickiewicza w Stambule, a w 2015 r. uroczyście otwarto Mu-
zeum Josepha Conrada Korzeniowskiego w Berdyczowie. 
Trwają prace nad stałą ekspozycją poświęconą Ignacemu Do-
meyce w La Serena (Chile). We wrześniu 2017 r. zaplanowano 
otwarcie Muzeum Witolda Gombrowicza w Vence (Francja).

Drezno (Niemcy) – Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

Rzym (Włochy) – Grób Artystów Polskich na Campo Verano, fot. Krzysztof 
Jurków

Dźodpur (Indie) – malowidło Stefana Norblina w Sali Orientalnej pałacu 
maharadżów, fot. Dorota JaniszewskaJakubiak

Bruksela (Belgia) – nagrobek Józefa Wieniawskiego na cmentarzu Ixelles, 
fot. Piotr Niemcewicz
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W ostatnich latach starania MKiDN doprowadziły do upa-
miętnienia tablicami pamiątkowymi lub pomnikami postaci, in-
stytucji i wydarzeń ważnych w historii i kulturze Rzeczypospo-
litej, m.in.: Juliusza Słowackiego (Krzemieniec i Tarnopol, 
Ukraina), Matki Róży Czackiej (Biała Cerkiew, Ukraina), Kon-
stancji Benisławskiej (Posiń, Łotwa), Kazimierza Bujnickiego 
(Dagda, Łotwa), Gustawa HerlingaGrudzińskiego (Jercewo, 
Rosja; Aosta i Neapol, Włochy), Eugeniusza Bodo (Kotłas, Ro-
sja), Marii Szymanowskiej (Sankt Petersburg, Rosja), św. Jana 
Pawła II (Krzemieniec, Ukraina), Tadeusza Mazowieckiego (Ti-
rana, Albania), Ignacego Jana Paderewskiego (Estoril, Portu-
galia), Hugona Kołłątaja (Ołomuniec, Czechy), Kazimierza Ba-
deniego (Praga, Czechy), Stanisława Witkiewicza (Lovran, 
Chorwacja), dwie tablice w MaisonsLaffitte pod Paryżem (upa-
miętniające Instytut Literacki oraz wpisanie jego Archiwum 
na Listę UNESCO „Pamięć Świata”). 

Ze środków resortu poddano konserwacji pomniki: Jana 
Kilińskiego w Parku Stryjskim we Lwowie, Tadeusza Kościusz-
ki na cmentarzu w Zuchwil k. Solothurn (Szwajcaria), bitwy pod 
Hodowem (Ukraina) z 1695 r., wzniesionego na polecenie króla 
Jana III, Adama Mickiewicza w Zbarażu (Ukraina), Teofila Wi-
śniowskiego i Józefa Kapuścińskiego na Górce Straceńczej 
we Lwowie (Ukraina), Wojciecha Bartosza Głowackiego w Par-
ku Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina). Odsłonięto nowe po-
mniki: w 2011 r. prof. Stanisława Zubera (Kuçova, Albania), 
w 2012 r. Juliusza Słowackiego (Kijów, Ukraina), w 2013 r. Bro-
nisława Piłsudskiego (Shiraoi, Japonia) i Josepha Conrada Ko-
rzeniowskiego (Wołogda, Rosja), a w 2015 r. upamiętnienie 11 
polskich górników rozstrzelanych w czasie II wojny światowej 
przez niemieckich żołnierzy (Carvin, Francja).

Ważnym elementem prac dokumentacyjnych są akcje in-
wentaryzacyjne na cmentarzach dawnych Ziem Wschodnich 
Rzeczypospolitej, prowadzone siłami pracowników naukowych 
i studentów wyższych uczelni oraz organizacji pozarządowych 
(m.in. Politechnika Świętokrzyska – cmentarze: Polski w Żyto-
mierzu, Bajkowy w Kijowie, Janowski we Lwowie, Komunalny 
w Czerniowcach; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go – cmentarze: na Rossie w Wilnie oraz w obwodzie tarnopol-
skim i chmielnickim na Ukrainie; Towarzystwo Tradycji Akade-
mickiej i Fundacja Dziedzictwa Kulturowego – cmentarze 
w Łatgalii, dawnych Inflantach Polskich oraz kompleksowa in-
wentaryzacja Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, której 
efekty wkrótce zostaną udostępnione w Internecie. Część prac 
inwentaryzacyjnych wykonywana jest również przez samo-
dzielnych badaczy. 

W wielu przypadkach prace inwentaryzacyjne wiążą się 
z porządkowaniem nekropolii, wycinaniem dzikiej roślinności, 
a nierzadko z ponownym ustawianiem przewróconych nagrob-
ków, odkopywaniem płyt ukrytych pod warstwą ziemi 

czy zabezpieczaniem szczątków pomników. Fundusze na pra-
ce inwentaryzacyjne i porządkowe pochodzą m.in. ze środków 
Ministra KiDN, Senatu RP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (np. polskolitewski projekt badawczy, koordynowa-
ny przez pracowników naukowych UKSW, którego efektem 
jest inwentaryzacja cmentarza na Rossie i katalog online), 
a także Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek dyplo-
matycznych oraz od prywatnych sponsorów.

Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą to również spu-
ścizna pozostająca w rękach ok. 2000 organizacji polonijnych 
i instytucji emigracyjnych. Znakomita większość zbiorów, które 
mają szczególne znaczenie dla naszej historii i kultury, prze-
chowywana jest w instytucjach zrzeszonych w Stałej Konferen-
cji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich za Granicą; poza 
tą strukturą pozostaje np. Instytut Literacki „Kultura” 
w MaisonsLaffitte. 

Kolekcje gromadzone na emigracji najczęściej nie mają 
jednolitego charakteru. Wśród zbiorów archiwalnych i biblio-
tecznych zdarzają się stare druki, cenne rękopisy czy listy 

Lwów (Ukraina) – fragment witraża Święci Patroni w katedrze łacińskiej, 
fot. Ewelina Kędzielewska

Lwów (Ukraina) – malowidło Jana Henryka Rosena, Pogrzeb św. Odilona 
w katedrze ormiańskiej, fot. Dorota JaniszewskaJakubiak

Berdyczów (Ukraina) – Muzeum Josepha Conrada Korzeniowskiego,  
fot. Adam Orlewicz
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królewskie, ale najczęściej są to dokumenty i wydawnictwa, 
poprzez które prześledzić możemy działalność instytucji emi-
gracyjnych i organizacji polonijnych. W bibliotekach znajdziemy 
głównie publikacje autorów XIX i XXwiecznych oraz współ-
czesnych. Muzealia zgromadzone przez te instytucje to przede 
wszystkim pamiątki historyczne – przedmioty związane z wy-
bitnymi postaciami polskiej emigracji, twórcami kultury, dzia-
łaczami społecznymi, weteranami kolejnych powstań i wojen. 
Często są to obiekty o niewielkiej wartości antykwarycznej, na-
tomiast dla nas są to bezcenne świadectwa naszej historii i lo-
sów Polaków, mające duży ładunek emocjonalny.

Coraz lepsze rozpoznanie zasobów instytucji emigracyj-
nych sprawia, że Departament Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą i Strat Wojennych poszukuje rozwiązań systemo-
wych, planowanych z odpowiednim wyprzedzeniem i skupiają-
cych się w pierwszej kolejności na ochronie obiektów zagrożo-
nych oraz na pracach dokumentacyjnych i digitalizacji zasobów, 
tak aby ułatwić dostęp do kolekcji znajdujących się poza kra-
jem. Projekty finansowane w systemie dotacyjnym w ramach 
wspomnianego już programu Ministra KiDN „Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego za granicą”, dzięki dotacjom celowym 
przyznawanym przez Ministra instytucjom podległym bądź 
z budżetu departamentu.

W tym kontekście warto szczególnie podkreślić znaczenie 
projektów dokumentacyjnych podejmowanych zarówno na ob-
szarze dawnej Rzeczypospolitej, jak i poza nim. Przykładem 
Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 
we współpracy z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką 
Ukrainy im. W. Stefanyka, kontynuujący rozpoczętą w 2004 r. 
digitalizację i konserwację historycznych zbiorów Ossolineum 
przechowywanych we Lwowie. 

Odmienny charakter ma zainicjowany w 2015 r. bilateralny 
projekt „Śladami Polaków na czeskim (austriackim) Śląsku / 
Stopami Poláků v českém (rakouském) Slezsku”, celem które-
go jest inwentaryzacja i dokumentacja polskiego dziedzictwa 
kulturowego na historycznym Zaolziu. Merytoryczną opiekę 
nad przedsięwzięciem sprawują Akademia im. Jana Długosza 
w Częstochowie i Uniwersytet Ostrawski (Rep. Czeska). 

Efekt badań prowadzonych w Japonii w latach 20082009 
przez polskich i japońskich badaczy, pod kierownictwem prof. 
Ewy PałaszRutkowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. 
Inaby Chiharu z Uniwersytetu Meijo w Nagoji, opisano w publi-
kacji W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii, wydanej 
przez MKiDN.

Największa w świecie prywatna kolekcja chopinowska 
w Valldemossie na Majorce, do niedawna mało znana, zyskała 
opracowanie w postaci książki dr Bożeny SchmidAdamczyk 
Dziedzictwo Fryderyka Chopina. Kolekcja BoutrouxFerrà 
w Valldemossie / The Heritage of Frédéric Chopin. The 
BoutrouxFerrà Collection in Valldemossa, pod redakcją na-
ukową dr Ewy SławińskiejDahlig.  

W 2017 r., dzięki funduszom MKiDN i współpracy Towarzy-
stwa Przyjaciół KUL, Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpaster-
stwem Polonijnym KUL oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozpoczęto wieloletnie 
badania poświęcone parafiom i kościołom w Stanach 
Zjednoczonych. 

Polacy, którzy w XIX i XX w. emigrowali do Stanów Zjedno-
czonych założyli blisko 900 parafii i ośrodków duszpasterskich. 
Wiele z nich stało się ważnymi dla Polonii ośrodkami życia reli-
gijnego i kulturalnego. W ostatnich latach znaczna liczba świą-
tyń została zamknięta lub na skutek zmian migracyjnych prze-
szła w użytkowanie katolików hispanojęzycznych. Obecnie 
czynnych jest ok. 300 parafii polskich. Dlatego tak pilne stało 
się przeprowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji fotograficz-
nej kościołów oraz zebranie i zabezpieczenie materiałów archi-
walnych dotyczących wspólnot parafialnych. Prowadzony 
w 2017 r. pierwszy etap badań objął najstarsze polskie parafie 
w diecezji Chicago należące do kategorii „Polish Cathedrals”, 
określanych w ten sposób ze względu na skalę założeń archi-
tektonicznych. Kościoły te, budowane głównie na przełomie 
XIX i XX w. – zwane „polskimi katedrami”’ – charakteryzują się 
monumentalnym stylem i eklektycznym, historyzującym deko-
rum nawiązującym najczęściej do renesansu i baroku. Inspira-
cją dla tych świątyń były również znane kościoły z terenu Rze-
czypospolitej. Liczbę „Polish Cathedrals” szacuje się na ok. 50 
świątyń.

Spośród projektów o charakterze badawczym duże zna-
czenie miał zrealizowany w latach 20062016 program „Reje-
stracja zbiorów polskich za granicą ze specjalnym uwzględnie-
niem dziedzictwa zagrożonego”, prowadzony przez prof. Jacka 
Puchalskiego i Elżbietę Maruszak, pod kierunkiem prof. Barba-
ry Bieńkowskiej.

W państwach Europy Zachodniej, Ameryki i Azji udało się 
zrealizować wiele projektów związanych przede wszystkim 
z pracami dokumentacyjnymi, inwentaryzacyjnymi i konser-
watorskimi, m.in. w: Szwajcarii (Muzeum Polskie − Rapperswil, 
Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solothurn), Wielkiej Brytanii 
(Biblioteka Polska w Londynie, Instytut Sikorskiego, Studium 
Polski Podziemnej), na Węgrzech (Muzeum i Archiwum Wę-
gierskiej Polonii w Budapeszcie), we Włoszech (Ośrodek Doku-
mentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Papieski Instytut Studiów 
Kościelnych, Stacja Naukowa PAN w Rzymie), we Francji (To-
warzystwo HistorycznoLiterackie i Biblioteka Polska w Pary-
żu, Instytut Literacki Kultura w MaisonsLaffitte, Maison de la 
Polonia de France – Kongres Polonii Francuskiej w HéninBe-
aumont, Zamek Montresor, Stowarzyszenie Apostolstwa Kato-
lickiego − Księża Pallotyni w Paryżu, kościół pw. św. Stanisła-
wa w Dourges), w Stanach Zjednoczonych (Muzeum Polskie 
w Ameryce w Chicago, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym 
Jorku, Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake, 

Lwów (Ukraina) – nagrobek rodziny Krówczyńskich na Cmentarzu 
Łyczakowskim, fot. Dorota JaniszewskaJakubiak
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Polski Instytut Naukowy w Ameryce PIASA), Kanadzie (Biblio-
teka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu), Argentynie 
(Archiwum OO. Franciszkanów OFM w Martin Coronado). 
O części z nich wspomniano przy omawianiu projektów reali-
zowanych dzięki funduszom programu MKiDN „Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego za granicą”.

Wśród projektów wieloletnich, skierowanych do instytucji 
emigracyjnych należy przede wszystkim wymienić: opracowa-
nie Inwentarza Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” 
w MaisonsLaffitte (we współpracy ze Stowarzyszeniem Insty-
tutu Literackiego „Kultura”, Naczelną Dyrekcją Archiwów Pań-
stwowych i Biblioteką Narodową) – dostępnego obecnie online 
na stronie Biblioteki Narodowej; zbiorów Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego w Neapolu (przez Bibliotekę Narodową i Insty-
tut Literatury Polskiej, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza 
w Warszawie) czy unikatowych zbiorów muzycznych w Mu-
zeum Polskim w Chicago (przez Bibliotekę Narodową). Ponad-
to pracownicy narodowej książnicy prowadzą od lat prace w bi-
bliotekach Kijowa, Mińska, Moskwy i Petersburga. Z funduszy 
MKiDN wspierana jest również Biblioteka Polska w Paryżu, 
m.in. dzięki stałej współpracy z Biblioteką Narodową i Naczel-
ną Dyrekcją Archiwów Państwowych, a także Muzeum Narodo-
wym w Gdańsku, z którym realizuje projekty konserwatorskie 
i wystawiennicze, mające na celu ochronę i popularyzację zbio-
rów tej szacownej instytucji.

Obok Biblioteki Narodowej najbardziej aktywną instytucją 
współpracującą z instytucjami emigracyjnymi jest Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych, która podejmuje od ponad 
10 lat inicjatywy w zakresie współpracy ze środowiskami polo-
nijnymi oraz Polakami rozproszonymi w różnych krajach świa-
ta. Działania te koncentrują się na następujących formach po-
mocy: bliższym rozpoznaniu, ewidencjonowaniu i opisaniu 
zbiorów emigracyjnych i polonijnych, jak też ich należytym 
opracowaniu, zabezpieczeniu oraz udostępnieniu wszystkim 
zainteresowanym, udzielaniu fachowego doradztwa przy opra-
cowywaniu, komputeryzacji oraz konserwacji zbiorów, szkole-
niu w kraju stażystów z poszczególnych ośrodków polonijnych, 
przygotowywaniu poradników oraz publikacji promujących 
wiedzę o polskich ośrodkach emigracyjnych i ich zbiorach.

Wsparcie to jest adresowane do wszystkich instytucji pol-
skich istniejących na obczyźnie i gromadzących ważne dla pol-
skiej historii pamiątki narodowe, zwłaszcza archiwalia.

Osobnym tematem jest ochrona miejsc pamięci narodowej 
poza granicami Rzeczypospolitej i projekty Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa, jak m.in. budowa czterech cmentarzy 
katyńskich (Katyń, Charków, Miednoje, Bykownia), nekropolii 
i pomników upamiętniających Armię Andersa w Uzbekistanie, 
Kirgistanie i Kazachstanie, prace konserwatorskie w Loreto, 
Bolonii i na Monte Cassino, poszukiwania i ekshumacje szcząt-
ków żołnierzy i ludności cywilnej oraz budowa nowych cmenta-
rzy  wojennych  lub  renowac ja  cmentarzy  i  mog i ł 
już istniejących. 

Od 1 sierpnia 2016 r. w wyniku przyjęcia przez Sejm znowe-
lizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i tym samym 
likwidacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, jej zada-
nia, związane z ochroną polskich miejsc pamięci, grobów 
i cmentarzy wojennych znajdujących się poza krajem, przejął 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powierzył je De-
partamentowi Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wo-
jennych. Do głównych zadań w tym zakresie należy: opieka nad 
cmentarzami, prowadzenie bieżących prac remontowych i kon-
serwatorskich, budowa nowych upamiętnień i cmentarzy, po-
szukiwanie i ekshumacje poległych i zamordowanych, 

prowadzenie baz danych, monitorowanie miejsc pamięci 
i cmentarzy, współorganizowanie uroczystości rocznicowych 
i państwowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi 
i kombatanckimi. Ponadto uruchomiony został od 2017 r. nowy 
program dotacyjny „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”.

Według posiadanych przez resort kultury informacji, groby 
i cmentarze mające charakter polskich miejsc pamięci narodo-
wej znajdują się w 52 krajach. Stałą opieką otoczone są cmen-
tarze katyńskie i wspomniane już trzy nekropolie we Włoszech, 
a także Cmentarz Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich) 
oraz mniejsze nekropolie i upamiętnienia, jak Zborów, Zadwó-
rze czy Huta Pieniacka. Przygotowywane są obecnie programy 
prac dla zespołu najbardziej zaniedbanych cmentarzy na Biało-
rusi oraz dla cmentarzy wileńskich – w szczególności wojsko-
wych nekropolii na Starej i Nowej Rossie, Antokolu Wojsko-
wym. Pod stałym nadzorem pozostaje upamiętnienie 
w podwileńskich Ponarach. Kolejne miejsca to cmentarze 
w Azji, położone na szlaku 2. Korpusu Polskiego dowodzonego 
przez gen. Władysława Andersa – sześć nekropolii w Iranie 
oraz osiemnaście w Uzbekistanie. To również upamiętnienia 
na terenach byłych niemieckich obozów koncentracyjnych, jak 
Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück (Niemcy) czy Mauthau-
senGusen (Austria). 

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat 
Wojennych stale szuka nowych sposobów na upowszechnianie 
wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą. Obok 
publikacji wydawanych przez Departament Dziedzictwa Kultu-
rowego za Granicą i Strat Wojennych w serii „Poza Krajem” do-
finansowywane są konferencje naukowe. Wyróżnia się wśród 

Rapperswil (Szwajcaria) – Polska Kolumna Wolności (Kolumna Barska) 
przy wejściu do Muzeum Polskiego na zamku raperswilskim, detal, fot. 
Janusz Smaza
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nich Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wie-
lokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, którego 
już trzy edycje odbyły się dzięki współpracy z Instytutem Badań 
nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. Nowym projektem 
jest portal „Polonika” (dostępny na stronie internetowej MKiDN 
od 12 czerwca 2017 r.). Baza obejmuje obiekty powstałe 
do 2000 r. na ziemiach, które nie znajdowały się w granicach 
Rzeczypospolitej. Umieszczane w niej będą nie tylko dzieła 
stworzone przez naszych rodzimych artystów, ale również pra-
ce o polskiej tematyce, wykonane przez obcokrajowców bądź 
powstałe z fundacji polskich rodzin. 

Z kolei na portalu PAP dzieje.pl stale uzupełniana jest ma-
pa zabytków „Ochrona Dziedzictwa Kultury Polskiej za Granicą” 
– moduł, który prezentuje materiały powstające we współpra-
cy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
i Strat Wojennych MKiDN. Przedstawiane są tu projekty doty-
czące ochrony i konserwacji pozostających poza krajem cen-
nych zabytków związanych z historią Rzeczypospolitej, finanso-
wane ze środków publicznych.

Podsumowując przegląd projektów realizowanych z udziałem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podkreślić nale-
ży, że przyznawanie począwszy od 2006 r. znaczących środków fi-
nansowych spowodowało pokaźne zwiększenie liczby projektów 
oraz zakresów prac, mających na celu ochronę polskiej spuścizny 
za granicą, jednak potrzeby w tym obszarze są znacznie szersze, 
a polskie dziedzictwo kulturowe jest bardzo rozproszone, zróżni-
cowane i jednocześnie wciąż nie do końca rozpoznane. Choć 
oprócz środków finansowych pozostających w gestii Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego uruchamiane są również fundusze 
Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także (choć 
rzadko) przeznaczone na projekty transgraniczne, wciąż tylko 
w części zapewnione jest finansowanie projektów zgłaszanych 
przez wnio skodawców. 

Ochrona spuścizny wielonarodowej i wielokulturowej Rze-
czypospolitej oraz dziedzictwa polskiej emigracji jest szczegól-
nym obowiązkiem nas wszystkich. Dlatego też tak ważna 
jest troska o jego materialne elementy, wspierana, m.in. przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednocześnie 
czyniące starania, aby realizować idee współpracy państw-
sukcesorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zbliżająca się 
100. rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości będzie 
kolejną okazją, by przypomnieć, że dopiero pełne rozpoznanie 
polskiego dziedzictwa za granicą może dać kompletny obraz 
dorobku polskiej kultury.

PRZYPISY

1 Zarządzeniem Nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie 
nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyodrębniono 
w strukturze urzędu dwa osobne departamenty: Departament Dziedzictwa Kultu-
rowego za Granicą i Strat Wojennych (DDZ) oraz Departament Dziedzictwa Kultu-
rowego. Do zadań DDZ należy ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za gra-
nicą, badanie i dokumentowanie strat wojennych oraz restytucja dóbr kultury, 
a także sprawy związane z miejscami pamięci narodowej za granicą i realizacją 
międzynarodowych umów dotyczących cmentarzy i grobów wojennych (w związ-
ku z likwidacją od 1 sierpnia 2016 r. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa).

DOROTA JANISZEWSKA-JAKUBIAK 

Historyk sztuki, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego) i Akademii Dziedzictwa w Krakowie. Od 1994 r. pracuje 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomoc-
nika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w zespole ds. strat wo-
jennych, a następnie w Departamencie ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą. Od 2007 r. naczelnik wydziału ds. polskiego dziedzictwa kulturowego 

za granicą w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego (obecnie Departament Dzie-
dzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych). Od 2011 r. pełni funkcję zastępcy 
dyrektora departamentu. Jest autorką oraz redaktorką publikacji naukowych, organi-
zatorką konferencji, a także konsultantką wystaw i filmów.

JACEK MILER 

Historyk sztuki, absolwent Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego). Od 1993 r. pracuje w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa 
Kulturalnego za Granicą. Od 1998 r. naczelnik wydziału ds. wschodnich. W latach 
20012002 Pełnomocnik Ministra ds. utworzenia Muzeum Juliusza Słowackiego 
w Krzemieńcu na Ukrainie. W latach 20062008 dyrektor Departamentu ds. Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, od 2008 Departamentu Dziedzictwa Kulturowe-
go, a od 2016 Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych. 
Członek międzyrządowych bilateralnych komisji i zespołów ekspertów zajmujących 
się ochroną dziedzictwa kulturowego. Współorganizator konferencji i wystaw, współ-
pracował również przy realizacji filmów dokumentalnych.

PROTECTING POLISH CULTURAL HERITAGE ABROAD. PROJECTS 
FINANCED FROM THE RESOURCES OF THE MINISTRY OF 
CULTURE AND NATIONAL HERITAGE
Protecting cultural heritage located abroad is undoubtedly one of the main tasks of the 
Ministry of Culture and National Heritage. The most important of these include: main-
taining the register of movable and immovable cultural goods connected with Poland, 
but now located abroad as a result of wartime plunder and changes in terms of the 
statehood of certain territories; organising quests for goods of Polish culture which 
had been lost abroad, and undertaking restitution actions; documenting polonica (Po-
lish memorabilia) and helping the Polonia and émigré institutions which carry out ac-
tivities in the field of science, culture and the protection of the Polish cultural heritage 
abroad (museums, libraries and archives); organising and offering assistance to secu-
re and preserve cultural goods, as well as commemorating selected people or histo-
rical events; and promoting research and knowledge about the Polish cultural heritage 
abroad. Funds and subsidies for the majority of initiatives connected with the protec-
tion of the Polish cultural heritage abroad come from the Programme of the Minister 
of Culture and National Heritage entitled The protection of cultural heritage abroad 
(which has been operating since 2006), as well as from the budget of the Department 
of Cultural Heritage and Wartime Losses. 
The article presents the activity of the Department of Cultural Heritage and Wartime 
Losses, and reviews the most important projects carried out in recent years. 
Projects financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage include: 
conservation work in the Latin and Armenian cathedrals and the Jesuit church in Lviv; 
the Collegiate Church of St. Lawrence in Zhovkva; the Dominican church in Kamieniec 
Podolski; churches in Łopatyn and Kuty; the Collegiate of the Holy Trinity in Olyka; the 
Shrine of Our Lady of Berdychiv, as well as in the former Polish Astronomical and Mete-
orological Observatory located on the peak of Pip Ivan in the Chornohora; inventorying 
and preserving tombs at the Lychakiv Cemetery in Lviv (Ukraine); conservation work in 
the cathedral in Grodno, temples in Navahrudak and Voupa;, in Sts. Peter and Paul 
Church in Tbilisi (Georgia); the Tyszkiewicz Palace in Užutrakis, the Rasos and Antakalnis 
cemeteries in Vilnius (Lithuania); in the former student cell of the Riga Technical Univer-
sity; the churches of St. Ludwik in Krāslava and of the Assumption of Mary in Piedruja 
(Latvia); at cemeteries in Chișinău and Raşcov (Moldova); work on conserving paintings 
by Stefan Norblin in the palaces in Jodhpur and Morbi (India); and a number of documen-
ting and digitisation projects, scientific conferences and publications. 
Recent years have seen new museum projects: new permanent exhibitions in the 
Kraszewski Museum in Dresden and the Adam Mickiewicz Museum in Istanbul; and 
the opening of the Museum of Joseph Conrad in Berdychiv, as well as commemora-
tion of outstanding Poles. These also include the activities of the National Archives and 
the National Library, as well as Polish cultural institutions aimed at émigré institutions 
and those which document the Polish cultural legacy in foreign collections. And finally, 
projects by the Council for the Protection of Struggle and Martyrdom Sites which ma-
intain remembrance sites located abroad. When the Council for the Protection of 
Struggle and Martyrdom Sites was liquidated, the Minister of Culture and National 
Heritage took over its tasks connected with Polish graves and war cemeteries located 
abroad as of 1 August 2016.
A new way of disseminating knowledge about Polish cultural heritage abroad, alongsi-
de with the publications published by the Department of Cultural Heritage and Wartime 
Losses in the series Poza Krajem [Abroad], is the new portal Polonica, which was laun-
ched in 2017 and is now available at the website of the Ministry of Culture and National 
Heritage. The database comprises objects made before 2000 and located on territories 
which did not belong to the Republic of Poland. It contains not only works by Polish ar-
tists but also works of Polish subject matter, either made by foreigners or created 
thanks to the funds of Polish families. The portal dzieje.pl of the Polish Press Agency, in 
turn, constantly updates a map of monuments entitled ‘Protection of the Polish Cultural 
Heritage Abroad’, a module which presents materials deriving from the cooperation 
with the Department of Cultural Heritage and Wartime Losses of the Ministry of Culture 
and National Heritage. It presents projects concerning the protection and conservation 
of valuable monuments connected with the history of Poland abroad.
A short overview of these projects serves as a summary of those which have been 
completed and as a presentation of those that are still being continued or have just 
been commenced.


