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I. Z ZAGRANICY
1. MIĘDZYNARODOWA KOMISJA DS. MIĘDZYNARODOWEJ SŁUŻBY POSZUKIWAŃ,
BAD AROLSEN 12—14 II, HAGA 7—8 III 2007 R.
W dniach 12—14 lutego 2007 r. odbyło się spotkanie ekspertów Międzynarodowej Komisji
ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań (MSP) w Bad Arolsen. Celem konferencji było omówienie
zasad udostępniania do badań naukowych dokumentów, zgromadzonych dotychczas przez MSP
i przekazywania

ich

cyfrowych

kopii

krajom

członkowskim.

Polskę

reprezentowali:

Anna Laszuk z COlA NDAP i Bolesław Rassalski z AP w Bydgoszczy.
Podczas obrad zaprezentowano systemy informatyczne używane w MSP:
•

SIMS — Simple Image Management System — oparty na Oracle 9i, zawierający metadane
i opisy zeskanowanych dokumentów, a także repozytorium kopii cyfrowych oraz interfejs
użytkownika oparty na HTML/JSP;

•

CNI — Central Name Index — powstały po zeskanowaniu kartoteki osobowej liczącej
ponad 40 mln kart;

•

Inwentarz — baza danych oparta na Oracle 9i z informacjami o dokumentach
przejmowanych od 2000 r.;

•

OuS Archivsystem — archiwum elektroniczne dokumentacji rzeczowej, oparte na
Jaya/JDBC, zawierające około 800 tys. zeskanowanych i udostępnianych już od kilku lat
dokumentów.

Ponadto

przedstawiono

następujące

propozycje

sposobu

udostępnienia

kopii

krajom

członkowskim:
•

replikacja całej infrastruktury MSP — systemów i danych;

•

migracja baz danych i kopii cyfrowych do własnych systemów krajów członkowskich;

•

dostęp do systemów MSP przez szybkie i bezpieczne łącze internetowe — to rozwiązanie
zapewniałoby stałą aktualność danych.
Większość krajów opowiedziała się za drugim rozwiązaniem. Holendrzy zaproponowali,

aby w systemie zwiększyć ilość elementów opisu archiwalnego, zgodnych ze standardem ISAD
(G), co ułatwiłoby użytkownikom korzystanie z dokumentów. Ponadto zasugerowano potrzebę
spotkania potencjalnych użytkowników — historyków, którzy przedstawiliby swoje potrzeby
i oczekiwania. Przedstawiciele MSP zaprezentowali również obecny stan digitalizacji dokumentacji
i wyrazili nadzieję, że zostanie ona zakończona w 2010 r.
W dniach 7—8 marca 2007 r. w Hadze odbyło się spotkanie o tym samym charakterze.
Polskę reprezentowali: Krzysztof Kocel i Konrad Marciniak z MSZ, Anna Laszuk z COlA NDAP
oraz Wojciech Sawicki z IPN, który będzie w przyszłości przejmować udostępniać kopie
dokumentów z MSP, o ile protokoły zmieniające umowę i porozumienie zostaną ratyfikowane przez
wszystkie kraje członkowskie.
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Głównym tematem konferencji był projekt zasad udostępniania dokumentów w Bad
Arolsen, które miały być zatwierdzone na spotkaniu majowym. Najważniejszymi omówionymi
kwestiami były:
•

definicje terminów „,archiwa i dokumenty” zawartych w protokołach;

•

sprawa udostępniania akta własnych MSP i cezury czasowej, związanej z przepisami
o ochronie danych osobowych;

•

definicja chronionych danych osobowych w oświadczeniu użytkownika;

•

usuwanie użytkowników z pracowni naukowej za łamanie zasad i regulaminu oraz
pozbawiania prawa do dalszego korzystania z dokumentów.
Zwrócono również uwagę, że przekazywanie przykładowych kopii powinno rozpocząć się

wcześniej, aby w momencie wejścia w życie poprawek możliwe już było udostępnianie
dokumentów. Poruszono także sprawy budżetu MSP, który nie pozwala na przyspieszenie prac
nad digitalizacją
Na spotkaniu nie przyjęto ostatecznych ustaleń i jeśli dalsze prace nad zasadami
udostępniania

nie

będą

prowadzone

w

drodze

korespondencyjnej,

konieczne

będzie

dopracowanie tekstów w pierwszym dniu majowego spotkania Międzynarodowej Komisji
w Amsterdamie.
A. Laszuk (COlA NDAP)
2. KONFERENCJE, SEMINARIA I SPOTKANIA
•

6—10 II 2007 r. — Andrzej Biernat, Dyrektor Generalny NDAP, gościł w Bibliotece Polskiej
w Paryżu.

•

12—14 II 2007 r. — Anna Laszuk, kierownik COlA, i Bolesław Rassalski, AP Bydgoszcz,
wzięli udział w seminarium technicznym ekspertów nt. elektronicznej archiwizacji
dokumentacji

w

Bad

Arolsen,

zorganizowanym

przez

Międzynarodową

Służbę

Poszukiwawczą
•

13—14 II, 15 II 2007 r. — Ewa Rosowska, naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej,
wzięła udział w konferencji nt. bibliotek cyfrowych oraz w międzynarodowym warsztacie
DELOS nt. digitalizacji w Pizie.

•

6—9 III 2007 r. — Anna Laszuk, kierownik COlA, reprezentowała archiwa państwowe na
dorocznym spotkaniu Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej, które odbyło się w Hadze.
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3. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
•

29 IX 2006—14 III 2007 r. — Krzysztof Porolniczak, AP w Gdańsku, przebywa w Polskim
Instytucie Naukowym (PlN) w Nowym Jorku, gdzie prowadzi badania nt. działalności
niepodległościowej PlN w Ameryce podczas zimnej wojny, kontynuując prace prowadzone
przez polskich archiwistów w latach ubiegłych.

•

18 I 2007 r. — Rafał Magryś, AP Lublin, wziął udział w pracach utworzonej przy Komisji
Europejskiej grupy roboczej dla stworzenia portalu internetowego dla archiwów w Europie,
które miało miejsce w Madrycie.

•

5—9 III 2007 r. — Anna Michaś, AP w Krakowie, wzięła udział w zorganizowanym w Paryżu
spotkaniu grupy roboczej Międzynarodowej Rady Archiwów ds. zabezpieczania i ochrony
zasobu. • 7—10 III 2007 r. — Anna Czajka, kierownik CLKA, wzięła udział w spotkaniu nt.
realizacji programu TAPE, które odbyło się w Rzymie.

•

20 III 2007 r. — Anna Czajka, kierownik CLKA, wzięła udział w posiedzeniu grupy roboczej
ds. zabezpieczenia zasobu archiwalnego przed kradzieżami, które odbyło się w Brukseli.

•

27 III 2007 r. — prof. Dana Nałęcz, ekspert Komisji Europejskiej, wzięła udział
w posiedzeniu Komitetu Doradczego nt. Kolekcji Archiwów Prywatnych przy Uniwersytecie
Europejskim we Florencji, które obyło się w Brukseli.
4. BEZPOŚREDNIA WSPÓŁPRACA ARCHIWALNA

•

15 I 2007 r. — mgr Marlena Koter, dyrektor archiwum, I Siergiej Aleksandrowicz Jakimov,
dyrektor

Muzeum

Historyczno-Artystycznego

Obwodu

Kaliningradzkiego,

podpisali

porozumienie o współpracy obu placówek w zakresie wymiany doświadczeń zawodowych,
publikacji, jak również wzajemnej pomocy w poszukiwaniu dokumentów dotyczących
historii Prus, wytworzonych przed 1945 r. W ramach podpisanego porozumienia zespół
olsztyńskich konserwatorów i archiwistów pod kierownictwem mgr Moniki Bogacz-Walskiej
dokona konserwacji i opisu ksiąg inwentarzowych z dawnego Prussia Museum w Królewcu,
będących obecnie w posiadaniu kaliningradzkiego muzeum. Inwentarze z lat 1880—1938
zawierają spisy i rysunki odnalezionych obiektów ze stanowisk archeologicznych,
m.in. z powiatu mrągowskiego.
•

17—30 III 2007 r. — Sylwester Rękas, AP w Krakowie, prowadził badania w praskich
archiwach

w

ramach

bezdewizowej

wymiany

archiwistów

(jayascript:win_scroI(”z_u_caly.php?idzad41828przel1 1,1008,650));

•

26—28 lutego 2007 r. — Sławomir Radoń, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,
wraz z swoim zastępcą Władysławem Stępniakiem, złożył wizytę w Archiwum Federalnym
Niemiec w Koblencji. W rozmowach przeprowadzonych w dn. 27 lutego stronę niemiecką
reprezentował Hartmut Weber, Prezydent Niemieckiego Archiwum Federalnego oraz Kai
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von Jena, kierownik referatu w Niemieckim Archiwum Federalnym. W ich trakcie omówiono
dotychczasową współpracę i potwierdzono zainteresowanie kontynuowaniem podjętych
wcześniej inicjatyw. Wiele miejsca poświęcono sprawom restytucyjnym. Spotkanie
zakończyło

sporządzenie

protokołu

określającego

kierunki

współpracy

w

latach

następnych.
•

16 III 2007 r. — w siedzibie NDAP odbyło się spotkanie z przedstawicielami Muzeum
Holocaustu w Waszyngtonie: Radu loanidem, dyrektorem International Archival Programs
Center for Adyanced Holocaust Studies i Aliną Skibińską przedstawicielką Muzeum
Holokaustu w Polsce. W czasie spotkania omówiono rezultaty dotychczasowej współpracy.
Rozmowy dotyczyły także realizowanego m.in. przez NDAP programu INDEX, polskiej
strategii postępowania z kopiami dokumentów z zasobu polskich archiwów państwowych
przekazanymi Międzynarodowej Służbie Poszukiwawczej w Bad Arolsen. Przedstawiciele
Muzeum Holocaustu zaprezentowali nowy projekt badawczy, jakim jest wystawa pt. „Give
Me Your Children: Voices from the Lodz Ghetto”, zapraszając stronę polską do udziału w
nim. Ewentualny udział archiwów państwowych w tym projekcie możliwy będzie dopiero po
uzyskaniu pozytywnej opinii z GIODO.
A. Krochmal, K. Kiliszek (Wydział Współpracy z Zagranicą NDAP),
B. Wacławik (AP w Olsztynie)
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II. Z KRAJU
1. „TECHNICZNE PROBLEMY PROCESU DIGITALIZACJI”, KOSZALIN 18—19 I,
29—30 III 2007 R.
W dniach 18—19 stycznia 2007 r. Archiwum Państwowe w Koszalinie zorganizowało, we
współpracy z włoską fundacją lARD i NDAP, konferencję szkoleniową o charakterze otwartym, pod
hasłem „Biblioteka cyfrowa: techniczne problemy procesu digitalizacji i charakterystyka bazy
danych do przechowywania obiektów cyfrowych”. Spotkanie odbyło się w siedzibie koszalińskiej
Delegatury IPN, która bezpłatnie użyczyła sali. Towarzyszyła mu wystawa zdigitalizowanych
materiałów z zasobu koszalińskiego archiwum, przygotowana przez jego pracowników.
W konferencji wzięło udział ponad 30 osób, wśród nich pracownicy archiwów państwowych
oraz przedstawiciele bibliotek i muzeów z Koszalina, Słupska i Szczecinka. Szkolenie miał
poprowadzić Paolo Rosinosi z Włoch, ale w ostatniej chwili fundacja IARD zmieniła prowadzącego
i szkolenie poprowadził Giovanni Resta, profesor matematyki Uniwersytetu w Genui, który sprawił
niemałą niespodziankę przyjeżdżając z tematem niezwiązanym bezpośrednio z problemami
digitalizacji. W tej sytuacji z około godzinnym wykładem na temat zasad prawidłowego
digitalizowania różnych obiektów, doboru sprzętu i nośników wystąpił grzecznościowo dr Bolesław
Rassalski z AP w Bydgoszczy. Duże zainteresowanie szkoleniem i niespełnione oczekiwania
uczestników z powodu zmiany jego tematu skłoniły pracowników koszalińskiego archiwum do
zorganizowania kolejnego szkolenia dotyczącego digitalizacji, tym razem we współpracy z AP
w Bydgoszczy.
W dniach 29—30 marca 2007 r. odbyła się kolejna dwudniowa konferencja, także w formule
otwartej. Szkolenie pt.,, Techniczne problemy procesu digitalizacji” poprowadził dr Bolesław
Rassalski z AP w Bydgoszczy. Zajęcia odbyły się w siedzibie Koszalińskiej Biblioteki publicznej im.
Joachima Lelewela, która udostępniła swoją salę konferencyjno- kinową.
W szkoleniu wzięło udział 30 osób z archiwów państwowych oraz muzeów i bibliotek
z terenu Pomorza i Wielkopolski. Poruszono m.in. takie tematy, jak: terminologia związana
z obrazami cyfrowymi, rodzaje skanerów, zasady prawidłowego skanowania różnych materiałów,
zasady tworzenia cyfrowych kolekcji, formaty plików graficznych, długotrwałe przechowywanie
informacji cyfrowej, rodzaje metadanych.
W. Chlistowski (AP w Koszalinie)
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2. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU NAUKOWEGO DO PRZYGOTOWANIA WSKAZÓWEK
METODYCZNYCH DO OPRACOWYWANIA AKT WYTWORZONYCH W OKRESIE
FUNKCJONOWANIA KANCELARII AUSTRIACKIE
W I kwartale 2007 r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu. Oba spotkania miały miejsce w siedzibie
Archiwum Państwowego w Krakowie.
Na posiedzeniu Zespołu w dniu 6 lutego p. Jadwiga Szyposz przedstawiła referat o dziejach
opracowania zespołów akt austriackiej kancelarii cywilnej w AP w Krakowie. Ponadto uczestnicy
posiedzenia zaakceptowali projekt przepisów metodycznych, który został opracowany przez
Przewodniczącego Zespołu dr. hab. Jerzego Gaula. Omówiono również koncepcję wskazówek
metodycznych koncentrując się na ich zakresie chronologicznym. Uczestnicy posiedzenia
zapoznali się także z wybranymi inwentarzami archiwalnymi, które zostały opracowane w latach
ubiegłych w krakowskim archiwum.
Na spotkaniu w dniu 6 marca Członkowie Zespołu wysłuchali referatu dr. hab. Jerzego Gaula
o wojskowej kancelarii austriackiej. Następnie Paweł Hudzik przedstawił wstępną listę zespołów
akt kancelarii austriackiej, które przechowywane są w archiwach państwowych. Uczestnicy
posiedzenia omówili również projekty 2 pierwszych rozdziałów wskazówek. Część pierwsza,
odnosząca się do uwag ogólnych (tj. ustalenie zakresu terytorialnego, chronologicznego
i rzeczowego), została opracowana przez panie Jadwigę Szyposz oraz Barbarę Michalik-Russek,
natomiast część drugą, przedstawiającą wojskową kancelarię austriacką przygotował dr hab. Jerzy
Gaul. Członkowie Zespołu przedyskutowali kwestię zakresu chronologicznego przepisów
metodycznych. Zdecydowano o zapisaniu, że wskazówki dotyczą materiałów archiwalnych
wytworzonych w latach 1772—1918. Dopisano również wyjaśnienie, że austriacki system
kancelaryjny był praktykowany także po 1918 r. Omówiono również sprawę zakresu rzeczowego
iustalono, że wskazówki nie będą regulować metod postępowania z aktami stanu cywilnego,
aktami podworskimi i aktami notariatów, dla których istnieją już odrębne przepisy metodyczne.
Uznano również, że nie będą one odnosić się do akt sądów i prokuratur, dla których przepisy
metodyczne obecnie opracowuje inny zespół naukowy.
W. Lipińska (ZNA NDAP)
3. PRACOWNIE REPROGRAFICZNA I KONSERWACJI MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W POZNANIU
Dnia 8 lutego 2007 r. w AP w Poznaniu odbyło się zebranie naukowe, które miało formę
konferencji naukowej towarzyszącej uroczystemu otwarciu Pracowni Reprograficznej i Pracowni
Konserwacji Materiałów Archiwalnych, po remoncie sfinansowanym ze środków WPR „Kwaśny
papier”. Remont wykonano w celu przygotowania tych pomieszczeń do przeprowadzania
digitalizacji zasobu aktowego poznańskiego archiwum oraz do przeprowadzania na dużą skalę
niezbędnych zabiegów konserwatorskich akt z XIX i XX w. (rozkładanie bloków poszytów,
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prostowanie, sklejanie przedartych kart, wzmacnianie kart o dużym destruktywie) przed ich
przesłaniem do centrów odkwaszania papieru. Poznańska pracownia konserwatorska dzięki jej
modernizacji i zainstalowaniu zbiorników do kąpieli oczyszczających i odkwaszających będzie
mogła się włączyć do realizacji zadań związanych z odkwaszaniem papieru. Badania
przeprowadzone w 2005 r. z wykorzystaniem metody stanfordzkiej pokazały bowiem, że cały
zasób aktowy AP w Poznaniu z lat 1801—2000, tj. 8008 m.b. akt wymaga odkwaszenia, a 17%
z nich nie powinno być w ogóle udostępnianych ze względu na bardzo zły stan fizyczny.
Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć obie pracownie wraz z ich wyposażeniem: meblami,
sprzętem laboratoryjnym i urządzeniami technicznymi, a także klimatyzacją.
W tematykę konferencji wprowadził zebranych Henryk Krystek, dyrektor poznańskiego
archiwum. W jej trakcie wygłoszono następujące referaty: „Zagrożenie zasobów archiwalnych
zjawiskiem kwaśnego papieru — na podstawie badań statystycznych” (Anna Czajka, kierownik
CLKA), „Metody masowego odkwaszania papieru” (Władysław Sobucki, koordynator WPR,
Biblioteka Narodowa), „Papier XIX—XX wieczny — destrukcja papierów kwaśnych” (dr Tomasz
Kozielec, Zakład Konserwacji Papieru Skóry UMK). Ponadto głos zabrali m.in.: Ewa Potrzebnicka
(wicedyrektor Biblioteki Narodowej ds. ochrony udostępniania zbiorów, pełnomocnik Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. WPR Kwaśny papier”), dr Henryk Kurowski (zastępca
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), Krzysztof Pątek (dyrektor Centrum Reprografii
i Digitalizacji ADM).
Z. Wojciechowska (AP w Poznaniu)
4. KONFERENCJA „AKCJA WISŁA”, PRZEMYŚL 23—24 II 2007 R.
W dniach 23—24 lutego 2007 r. w przemyskim Domu Kultury Katolickiej odbyła się konferencja
naukowa pt. Akcja Wisła — przyczyny, przebieg, konsekwencje”, której organizatorem było AP
w Przemyślu, przemyski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Przemyskie Towarzystwo
Archiwistyczne „Archiwariusz”, Polski Związek Wschodni, przemyski oddział Stowarzyszenia
Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, przemyski oddział Podkarpackiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Honorowy
patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator
Oświaty, Prezydent Miasta Przemyśla, Starosta Powiatu Przemyskiego. Na przebieg konferencji
duży wpływ miały artykuły opublikowane w „Dzienniku” (nr 27 z 2007, s. 24) oraz
w „Rzeczypospolitej” (z 311 2007), informujące o apelu Światowego Kongresu Ukraińców,
w którym organizacja postuluje domaganie się od państwa polskiego odszkodowań za akcję
„Wisła”.
Po oficjalnym otwarciu obrad, jako pierwszy referat wygłosił prof. dr. hab. Czesław Partacz
z Politechniki Koszalińskiej pt. „Założenia ideologiczne budowy nacjonalistycznego państwa
ukraińskiego według OUN”. Następnie dr Lucyna Kulińska z krakowskiej Akademii Górniczo-
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Hutniczej im. Stanisława Staszica przedstawiła „Stosunki polsko-ukraińskie w świetle materiałów
RGO”, prof. dr hab. Bogumił Grott z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował „Problem
ukraiński w <<Kulturze>> paryskiej”, a dr Andrzej Zapałowski z PTH w Przemyślu przedstawił
referat pt. „Działalność OUN-UPA w latach 1944-1947 na przykładzie powiatu przemyskiego”.
Po przerwie, w trakcie której uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej oraz byli świadkami uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Polskiej
Radzie Narodowej (działającej w Przemyślu w 1918 r. i będącej reprezentacją Polaków), wystąpił
prof. dr Ryszard Szabłowski, wykładowca Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) oraz były
profesor Uniwersytetu w Calgary (Kanada), omawiając Podstawy prawne akcji <<Wisła>>”.
Natomiast „Aspekty militarne akcji <<Wisła>” naświetlił mgr Tomasz Bereza z IPN w Rzeszowie,
a dr Zdzisław Konieczny z przemyskiego PTH przedstawił „Przyczyny i skutki akcji <<Wisła>>”.
Drugi dzień obrad rozpoczęła msza św. w kościele oo. Karmelitów. Jako pierwszy referat
wygłosił mgr Bogusław Bobusia z PTH w Przemyślu, omawiając „Warunki przesiedlania ludności w
ramach akcji <<Wisła>>”. Mgr Małgorzata Gliwa z rzeszowskiego IPN-u przedstawiła kwestię „UPA
wobec akcji <Wisła>>”, natomiast mgr Ewa Siemaszko z Warszawy zaprezentowała „Operację
<<Wisła>>” w świetle <<Naszego Słowa>>”.
Spotkanie zakończyła dyskusja, w czasie której dokonano podsumowania obrad oraz
poruszono współczesne problemy związane z tematem akcji „Wisła”. Uczestnicy mieli także okazję
zwiedzić Przemyśl.
Konferencja „Akcja

Wisła — przyczyny, przebieg, konsekwencje” odbiła się szerokim

echem w lokalnych mediach. Temat obrad spotkał się z dużym zainteresowaniem (około 300
uczestników), zarówno wśród przedstawicieli lokalnych władz i instytucji oraz osób z powiatu
przemyskiego, jarosławskiego, krośnieńskiego, lubaczowskiego, jak również z innych części Polski
(np. Legnicy, Starego Sącza, Tychów, Wrocławia, Żor). Świadczy to o potrzebie podejmowania
podobnych inicjatyw w przyszłości.
E. Grin-Piszczek (AP w Przemyślu)
5. PROMOCJA „ŹRÓDEŁ. DO HISTORII KOSZALINA”
W dniu 1 marca 2007 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Koszalinie odbyła się
uroczysta promocja pierwszego zeszytu wydawnictwa źródłowego pt. Źródła do historii Koszalina.
W uroczystości — prowadzonej przez Joannę Chojecką, dyrektora archiwum — poprzedzonej
zapowiedziami w regionalnej prasie, uczestniczyli m.in.: wiceprezydent Koszalina Andrzej
Jakubowski, dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Koszalinie Kinga WiertlewskaKobalczyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Koszalinie Dorota Pawłowska,
przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Koszalinie Stefan
Turowski, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ziemiński, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Koszalina Maciej Sprutta, zastępca dyrektora Muzeum w Koszalinie Anna Mosiewicz
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oraz przedstawiciele nauki, kultury, mediów i archiwiści. Uroczystości towarzyszyła wystawa
dokumentów z zasobu archiwum.
Prezentowany pierwszy zeszyt serii wydawniczej „Źródła do historii Koszalina” powstał
z inicjatywy trzech środowisk: Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina, Archiwum Państwowego
w Koszalinie I Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, która jest jego wydawcą. Projekt
został sfinansowany z dotacji prezydenta miasta Koszalina. Zawiera pełne łacińskie teksty i ich
tłumaczenia na język polski ośmiu najstarszych, XIII-wiecznych dokumentów dotyczących
początków historii Koszalina. Niektóre z dokumentów znajdują się obecnie w Landesarchiv
Greifswaid. Pozostałe nie zachowały się w oryginale, a ich teksty znamy z niemieckiego XIXwiecznego wydawnictwa źródłowego „Pommersches Urkundenbuch”.
Tłumaczenia łacińskich tekstów dokonał mgr Adam Muszyński, długoletni pracownik
koszalińskiego archiwum i czołowy w regionalnym środowisku historyków znawca historii
Koszalina. On też podzielił się z uczestnikami promocji wrażeniami z zakończonej pracy
i zaprezentował poszczególne dokumenty. Najstarszy z nich (z 1214 r.) po raz pierwszy wymienia
nazwę wsi, która kilkadziesiąt lat później dała nazwę Koszalinowi (dokument lokacyjny Koszalina
z 1266 r.). Ostatni z dokumentów, informujący o budowie obwarowań miejskich, pochodzi z 1291 r.
Kolejny zeszyt serii będzie zawierał tłumaczenia dokumentów XIV-wiecznych. Celem nowego
wydawnictwa źródłowego jest popularyzacja najstarszych, trudno dostępnych źródeł do historii
Koszalina.
H. Wajs (AGAD)
6. UROCZYSTOŚCI W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W SIEDLCACH
W dniu 27 marca 2007 r. miały miejsce dwa ważne dla siedleckiego archiwum wydarzenia:
zakończenie wieloletniej pracy dr Urszuli Głowackiej-Maksymiuk oraz oddanie do użytku
odremontowanej części archiwum w skrzydle budynku dawnej oficyny pałacowej przy
ul. Kościuszki 7. Uroczystości poprzedziła msza św., odprawiona w intencji ustępującej dyrektor
oraz pracowników AP w Siedlcach.
Następnie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń dokonał otwarcia
nowej części archiwum, a jego poświęcenia — ks. biskup ordynariusz diecezji siedleckiej
prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski.
Kolejna część spotkania poświęcona była dr Urszuli Głowackiej-Maksymiuk. Wśród gości,
obok dr. S. Radonia oraz ks. prof. Z. Kiernikowskiego, znaleźli się m.in.: prezydent miasta Siedlce
Wojciech Kudelski, starosta Zygmunt Wielogórski, rektor Akademii Podlaskiej prof. dr hab. Edward
Pawłowski, wicedyrektor Instytutu Historii Akademii Podlaskiej dr Adam Bobryk, dyrektor Instytutu
Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej prof. dr hab. Antoni Czyż, dyrektor Archiwum Diecezjalnego
w Siedlicach ks. dr Bernard Błoński, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach ks. Henryk
Drozd, a także przedstawiciele instytucji kultury, samorządów i parlamentarzystów oraz byli
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i obecni pracownicy archiwum. Dr S. Radoń obszernie przedstawił dokonania zawodowe
i naukowe dr U. Głowackiej-Maksymiuk, podkreślając jej olbrzymie zasługi dla siedleckiej placówki
archiwalnej. Po przemówieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych słowa uznania
i podziękowania za współpracę składali odchodzącemu zwierzchnikowi pracownicy archiwum oraz
goście. Część oficjalną uroczystości zakończyło wręczenie nominacji nowemu włodarzowi
placówki — Grzegorzowi Welikowi. Następnie zebrani przeszli do Sali Owalnej, aby przy suto
zastawionym stole wspominać minione 30 lat pracy odchodzącego dyrektora — historykaarchiwisty, badaczki dziejów Siedlec, autorki wielu prac i artykułów historycznych.
Urszula Głowacka-Maksymiuk, urodzona w pomorskim Lubinie w ziemi dobrzyńskiej,
ukończyła historię ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
będąc nota bene jednym z pierwszych w Polsce absolwentów tego kierunku.
Swą pracę w Służbie Archiwalnej zaczęła w 1962 r. w AP m.st. Warszawy. Po dwóch latach
przeniosła się do AP w Siedlcach. Kierownikiem archiwum siedleckiego, podówczas jeszcze
oddziału terenowego APW, została w 1969 r. W 1975 r. archiwum siedleckie zyskało status
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, Urszula Głowacka-Maksymiuk została jego dyrektorem.
Na tym stanowisku pracowała nieprzerwanie aż do 2007 r. Łącznie w Państwowej Służbie
Archiwalnej pracowała blisko pół wieku, co jest rekordem w skali kraju!
Dr Urszula Głowacka-Maksymiuk jest znana przede wszystkim ze swojej pracy naukowej.
Jej dorobek na tym polu jest niemały. W 1961 r. obroniła doktorat na Uniwersytecie Warszawskim.
Kilka lat wcześniej (W 1977 r.) założyła i została redaktorem naczelnym „Prac ArchiwalnoKonserwatorskich”, wydawanego po dzień dzisiejszy periodyku naukowego AP w Siedlcach.
Uczestniczyła i uczestniczy w kolegiach i radach redakcyjnych „Szkiców Podlaskich”,
„Wschodniego Rocznika Humanistycznego” oraz „Rocznika Liwskiego”. Spod jej pióra wyszły
cztery książki: Gubernia Siedlecka w latach rewolucji 1905—1907 (1985), Ulice Siedlec (1997),
Aleksandra z książąt Czartoryskich Ogińska (2003), Inwentarz dóbr klucza siedleckiego z 1776
roku (2005, wraz z Janiną Gardzińska). Pod jej redakcją naukową ukazały się trzy książki, ma na
swym koncie około 250 artykułów w różnych periodykach naukowych oraz kilkanaście tekstów
w pracach zbiorowych, m.in. „Źródłach do dziejów regionu” czy monografii Siedlec.
Inną dziedziną jej aktywności wartą podkreślenia są działania na polu restauracji
i konserwacji zabytków — nie tylko archiwaliów, ale też budynków. Jej staraniom AP w Siedlcach,
dawna oficyna pałacu ks. Czartoryskich, zawdzięcza swój obecny kształt.
W 1992 r. dr Urszuli Głowackiej-Maksymiuk przyznano nagrodę Polcul Fundation —
Fundacji Popierania Niezależnej Kultury Polskiej. Otrzymała ją za działalność społeczno-kulturalną
na terenie Podlasia, przez co rozumiano także jej wkład w szerzenie kultury niezależnej w czasach
komunizmu. Jest jedyną w Siedlcach laureatką tej prestiżowej nagrody, przyznawanej przez jury,
w którego składzie zasiadali m.in.: Jerzy Giedroyć, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław
Barańczak i Czesław Miłosz. W 1995 r. została uhonorowana nagrodą im. Ludomira
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Benedyktowicza za całokształt dokonań naukowych z podkreśleniem wkładu do wiedzy o historii
regionu oraz zaangażowanie w przywrócenie prawdy o znaczeniu unitów podlaskich dla historii
kraju. Jej badania prowadzone w rosyjskich i watykańskich archiwach miały ogromne znaczenie
dla procesu beatyfikacyjnego unitów podlaskich. W 2004 r. otrzymała wyróżnienie Prezydenta RP
„Piękniejsza Polska” za całokształt działalności badawczej i kulturalnej. Jest też laureatką nagrody
Prezydenta miasta Siedlce „Aleksandria”.
Od stycznia 2007 r. dr Urszula Głowacka-Maksymiuk uczestniczy w działaniach Komisji
Historycznej Diecezji Siedleckiej. Piastuje również stanowisko Prezesa Fundacji Rozwoju Badań
Regionalnych „Sigillum”.
A. Rogalski (AP w Siedlcach)
7. WYSTAWA ‚„JAK PTAKI Z ROZBITYCH GNIAZD...”
W dniu 29 marca 2007 r. w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach
nastąpiło oficjalne otwarcie (robocza odsłona miała miejsce w grudniu 2006 r.) — przygotowanej
przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Woliński Park Narodowy Archiwum Państwowe
w Szczecinie — wystawy pt. „Jak ptaki z rozbitych gniazd. Żołnierze tułacze. Kolekcja Aleksandry
i Mieczysława Białkiewiczów” z udziałem b. Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda
Kaczorowskiego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Sławomira Radonia, Wojewody
Zachodniopomorskiego

Roberta

Krupowicza,

Przewodniczącego

Sejmiku

Województwa

Zachodniopomorskiego Michała Łuczaka oraz władz lokalnych. Na wystawę, a także spotkanie
z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim przyjechali ze Szczecina przedstawiciele żołnierzy Armii
Krajowej i Sybiraków, a także młodzież licealna. Kolekcja, gromadzona przez kilkadziesiąt lat przez
pułkownika M. Białkiewicza, żołnierza II Korpusu Polskiego gen. W. Andersa, z którym przeszedł
szlak bojowy, a po wojnie osiadł na stałe w Londynie (kawaler członek Kapituły Orderu Wojennego
Virtuti Militari, honorowy obywatel Londynu), ma wieloraki wymiar — jest przede wszystkim
trwałym zapisem dramatycznych losów Polski Polaków w czasie II wojny światowej i po jej
zakończeniu oraz emigracji polskiej. Jest przy tym lekcją wielkiego patriotyzmu i myślenia
o Ojczyźnie tych, którzy przez długie lata pozostawali poza nią. Na eksponowaną kolekcję A. I M.
Białkiewiczów składają się zarówno dokumenty osobiste i rodzinne, jak również materiały
archiwalne dotyczące żołnierzy Września 1939 r. i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ponadto
broń, ordery i odznaczenia, dzieła sztuki. Prezentowany zbiór ma też ogromną wartość
kolekcjonerską i historyczną.
Ekspozycji towarzyszyła sesja naukowa, w czasie której referaty wygłosili: prof. Janusz
Cisek (dyrektor Muzeum Wojska Polskiego) o dziejach II Korpusu Polskiego; prof. Andrzej
Wojtaszak (Uniwersytet Szczeciński) — o generałach II Rzeczypospolitej. Dr Tadeusz Krawczak,
kurator wystawy, przedstawił dzieje kolekcji. Przed sesją głos zabrał Prezydent Ryszard
Kaczorowski, który osobiście znał właścicieli kolekcji — Aleksandrę i Mieczysława Białkiewiczów.
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Z uznaniem mówił o zorganizowanej ekspozycji, wyraził przy tym radość z obecności na
uroczystości kilkudziesięciu przedstawicieli żołnierzy Armii Krajowej i Związku Sybiraków.
Prezydent podkreślił trafność lokalizacji wystawy na kresach Rzeczypospolitej, gdzie tysiąc lat
temu obecne było, tak jak i dziś, państwo polskie.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń wręczył odznakę Zasłużony
dla Kultury Polskiej dyrektorowi Wolińskiego Parku Narodowego dr. Ireneuszowi Lewickiemu oraz
Zasłużony dla Archiwistyki Polskiej Marii Frankel z Archiwum Państwowego w Szczecinie,
Bogdanowi Jakuczunowi, Lechowi Zużałkowi z Wolińskiego Parku Narodowego. Natomiast
Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dr Michał Łuczak udekorował
kuratora wystawy dr. Tadeusza Krawczaka Złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego.
M. Frankel (AP w Szczecinie)
8. KOLEKCJA „U ŹRÓDEŁ POLSKIEJ DEMOKRACJI” W INTERNECIE
Dnia 31 marca br., w portalu Polska.pl opublikowana została kolekcja materiałów
archiwalnych „U źródeł polskiej demokracji”. Publikacja obejmuje 404 elektroniczne reprodukcje
dokumentów (Z opisami), związanych z następującymi zagadnieniami:
1.

Wokół podwójnej elekcji (1586—1598).

2. Parlamentaryzm staropolski.
3. Wokół Sejmu Czteroletniego.
4. Księstwo Warszawskie — próba odzyskania państwowości polskiej.
5. Tajemne państwo polskie okresu powstania styczniowego 1861—1 864.
6. Polacy w Parlamentach państw zaborczych.
7. Droga do niepodległości II Rzeczypospolitej.
8. Polskie Państwo Podziemne w okresie li wojny światowej.
9. Rzeczypospolita wielu narodów.
Adres: http://dziedzictwo. polska. pl/katalog/index, „cid, 3560. htm
H. Wajs (AGAD)
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III. Z ŻYCIA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
1. KONFERENCJE, SESJE, ZEBRANIA NAUKOWE
AAN

•

2 III 2007 r. — w siedzibie archiwum odbyło się zebranie naukowe, poświęcone dyskusji
nad założeniami nowej ustawy archiwalnej.

•

5 III 2007 r. — dr Sławomir Radoń, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, był obecny
na rocznym zebraniu sprawozdawczym, poświęconym omówieniu działalności AAN
w 2006 r.

AP W CZĘSTOCHOWIE
•

2 II 2007 r. — E. Surma-Jończyk, dyrektor archiwum, uczestniczyła w konferencji pt.
System zarządzania jakością w usługach publicznych — przyszłość czy standard?”,
zorganizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej oraz Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”.

AP W KATOWICACH
•

31 I 2007 r. — w siedzibie archiwum obyło się zebranie katowickiego oddziału SAP-u,
w trakcie którego mgr Tomasz Hajewski zreferował swój udział w kursie Wprowadzenie do
paleografii XVIII—XX w.”, który odbył się w Szkole Archiwalnej w Marburgu (Archivschule
Marburg), mgr Katarzyna Kwaśniewicz przedstawiła referat na temat problemu kwaśnego
papieru, a mgr Roland Banduch omówił propozycje zmian w statucie SAP-u.

•

6 II 2007 r. — w siedzibie archiwum obyło się zebranie naukowe, w trakcie którego
dr Barbara Kalinowska-Wójcik wygłosiła wykład pt. „Archiwalna działalność Ezechiela
Ziviera (1869—1925)”.

AP W KIELCACH
•

5 II 2007 r. — Piotr Pawłowski z sandomierskiego oddziału archiwum na zaproszenie
Ministra Gospodarki uczestniczył w konferencji naukowej nt. „70-lecie Centralnego Okręgu
Przemysłowego — COP wczoraj i dziś”, która miała miejsce w Warszawie. Sandomierskie
archiwum

będzie

współorganizatorem

wystawy

„Centralny

Okręg

Przemysłowy

w dokumencie archiwalnym”, której otwarcie planowane jest na początek maja 2007 r.
•

19 III 2007 r. — w archiwum odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze z udziałem
Henryka Kurowskiego, zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

AP W KOSZALINIE

•

18 I 2007 r. — mgr Joanna Chojecka, dyrektor archiwum, wzięła udział w konferencji
pt. „Europa szansą dla kultury. Kultura szansą dla Europy”, zorganizowanej przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Zamku Królewskim w Warszawie. 23 I
2007 r. — mgr Joanna Chojecka, dyrektor archiwum, na zaproszenie Prezydenta Miasta
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Koszalina Mirosława Mikietyńskiego wzięła udział w spotkaniu z Konsulem Generalnym
Białorusi w Gdańsku, Rusłanem Jesinem, zorganizowanym w Koszalińskim Centrum
Biznesu. W trakcie spotkania omówiono m.in. możliwości współpracy w zakresie
wystawiennictwa i konferencji o tematyce archiwalno-historycznej.
AP W KRAKOWIE
•

11 I 2007 r. — mgr Szczepan Świątek wygłosił referat pt.: „Karol Wojtyła i duszpasterstwo
zawodowe” na spotkaniu w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.

•

24 III 2007 r. — mgr Magdalena Marosz, dyrektor archiwum, podczas konferencji „Lex et
praxis”,

zorganizowanej

pt.,, Przepisy

prawne

przez

Papieską Akademię

obowiązujące

w

archiwach

Teologiczną

wygłosiła

państwowych

w

referat
związku

z udostępnianiem materiałów archiwalnych”.
AP W ŁODZI
•

19 II 2007 r. — w siedzibie archiwum odbyło się zebranie roczne z udziałem dr hab.
Władysława

Stępniaka,

zastępcy

Naczelnego

Dyrektora Archiwów

Państwowych,

poświęcone zmianom, jakie zaszły w funkcjonowaniu archiwum, m.in. wprowadzeniu nowej
struktury organizacyjnej połączonej z likwidacją pabianickiego oddziału archiwum
włączeniem jego zasobu do Centrali w Łodzi i sieradzkiego oddziału archiwum,
zakończeniu budowy węzła centralnego ogrzewania w sieradzkiego oddziału oraz adaptacji
części pomieszczeń magazynowych w budynku przy al. Kościuszki 121 w Łodzi na nową
pracownię naukową. Ponadto dyrektor archiwum Piotr Zawilski zwrócił uwagę na
zdezynfekowanie około 2500 m.b. akt w komorze jezdnej vitervaccum oraz uruchomienie
drugiej kamery do mikrofilmowania akt, a szczegóły prac wykonanych w 2006 r.
przedstawili kierownicy poszczególnych oddziałów. Z kolei dyrektor W. Stępniak zapoznał
zebranych z planami dotyczącymi digitalizacji dokumentów, archiwum dokumentów
elektronicznych oraz ogólnej koncepcji nowej ustawy archiwalnej. Na zebraniu poruszono
również sprawę wynagrodzenia pracowników archiwum.

•

26 III 2007 r. — Piotr Strembski, pracownik archiwum, wygłosił prelekcję połączoną
z prezentacją multimedialną na temat „Źródła do poszukiwań genealogicznych w aktach
APŁ” w siedzibie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, gdzie odbyło się zebranie
łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Ponadto w trakcie spotkania
przedstawiono informacje o zbliżającym się V Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich
w Olsztynie oraz warsztatach szkoleniowych, które będą miały miejsce w okresie od
28 kwietnia do 1 V 2007 r.

AP W POZNANIU
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•

25 I 2007 r. — mgr Henryk Krystek, dyrektor archiwum, wziął udział w seminarium nt.
Rewitalizacji miast”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa przy współpracy z Urzędem Miasta Poznania.

•

30 I 2007 r. — mgr Maciej Zdunek, pracownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania
Zasobu, uczestniczył w inauguracji Europejskiego Portalu Dziedzictwa Kulturalnego
EURIDICE w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

•

15 li 2007 r. — mgr Henryk Krystek i mgr Piotr Rybczyński wzięli udział w spotkaniu
zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie, poświęconemu omówieniu
projektu digitalizacji materiałów archiwalnych z okresu staropolskiego z zespołu „Akta
miasta Konina”. W efekcie władze samorządowe Konina zadeklarowały sfinansowanie
w 2007 r. digitalizacji 22 ksiąg.

•

28 II 2007 r. — mgr Henryk Krystek, dyrektor archiwum, wziął udział odprawie szkoleniowej
poświęconej Obronie Cywilnej, zorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania.

•

19 III 2007 r. — Hanna Staszewska-Katolik i Grażyna Zaliwska wzięły udział w zebraniu
zespołu ds. akt sądowych przy NDAP. • I kwartał 2007 r. — mgr Jolanta Niezborała,
mgr Elżbieta Rogal, mgr Przemysław Wojciechowski i mgr Henryk Krystek brali udział
w pracach nad projektem „Konserwacja i digitalizacja najcenniejszych zbiorów partnerów
programu Trakt Królewsko-Cesarski stanowiących wkład społeczeństwa Wielkopolski
w dziedzictwo kulturowe Europy”. Powyższy projekt był przygotowywany wspólnie
z poznańskim Muzeum Archeologicznym, Biblioteką Raczyńskich oraz Wielkopolską
Biblioteką Cyfrową. Partnerzy projektu zabiegają o dofinansowanie ze środków EOG —
Norweskiego Mechanizmu Finansowania.

AP W SZCZECINIE
•

2 III 2007 r. — prof. Kazimierz Kozłowski, dyrektor archiwum, poprowadził doroczne
spotkanie sprawozdawcze, na którym podsumowano wyniki prac archiwum w 2006 r.
i przedstawiono plan na 2007 r.

•

21 III 2007 r. — w ramach zebrań naukowych odbyło się spotkanie z byłym ambasadorem
Republiki Macedonii w Polsce dr. Petrem Nakoyskim, który przy okazji prowadzonych
w archiwum poszukiwań źródłowych przedstawił zagadnienia dotyczące pobytu ludności
macedońskiej w Polsce, w szczególności losy dzieci macedońskich ewakuowanych do
Polski w latach 1948—1949 w związku z toczącą się w tym czasie wojną domową w Grecji.

•

29, 30 III 2007 r. — mgr Grażyna Lupa z pracowni konserwacji szczecińskiego archiwum
uczestniczyła w międzynarodowym seminarium „Zachowajmy przeszłość dla przyszłości —
nowoczesne technologie konserwacji zbiorów bibliotecznych”, zorganizowanym przez
Bibliotekę Narodową. Oprócz wystąpień specjalistów, m.in. z Chin, Czech, Rosji i Słowacji,
uczestnicy zapoznali się z pracą zakładów Działu Ochrony i Konserwacji Biblioteki
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Narodowej, w tym z metodami odkwaszania arkuszy i całych książek.
•

30 III 2007 r. — dr Paweł Gut wziął udział w li Seminarium Sfragistycznym na
Uniwersytecie Jagiellońskim z referatem pt. „Pruskie pieczęcie urzędowe administracji
prowincjonalnej w latach 1807—1945”.

AP M.ST. WARSZAWY
•

12 I 2007 r. — mgr Danuta Skorwider wzięła udział w Warsztatach Archiwistycznych
zorganizowanych przez Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów we współpracy
z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wygłosiła 2 referaty pt.
Działalność kancelaryjna a powstawanie archiwów” dla studentów archiwistyki UKSW
w Warszawie oraz dla pracowników archiwów kościelnych w Zakroczymiu.

•

15 II 2007 r. — Marek Wojtylak, pracownik łowickiego oddziału archiwum, na Kongregacji
Dziekanów Diecezji Łowickiej, odbytej pod przewodnictwem biskupa łowickiego Andrzeja
F.. Dziuby, wygłosił referat pt. „Ewidencja materiałów archiwalnych w archiwach
parafialnych”, przedstawiający zasady przejmowania dokumentacji archiwalnej przez
archiwa

państwowe

oraz

propozycje

zaprowadzenia

ewidencji

archiwaliów

przechowywanych przez archiwa parafialne, w celu ich przekazania do Archiwum
Diecezjalnego w Łowiczu.
•

21 II 2007 r. — dyrektor Ryszard Wojtkowski oraz pracownicy archiwum wzięli udział
w spotkaniu dyskusyjnym w siedzibie AGAD-u, poświęconym założeniom nowego prawa
archiwalnego, zorganizowanym wspólnie z pracownikami AGAD-u oraz ADM-u.

•

24 III 2007 r. — Marek Wojtylak, pracownik łowickiego oddziału archiwum, na konferencji
naukowej pod hasłem „Rok 1806—1807 na ziemiach polskich”, zorganizowanej przez
Wydział

Historyczny

Mazowieckiej

Wyższej

Szkoły

Humanistyczno-Pedagogicznej

w Łowiczu, wygłosił referat przygotowany na podstawie materiałów znajdujących się
w łowickim archiwum, pt. „Przysięga rycerstwa polskiego na błoniach łowickich 1 stycznia
1807 r.”.
•

26 III 2007 r. — w siedzibie archiwum odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie
z Mazowieckim Towarzystwem Naukowym, na którym prof. Benon Dymek wygłosił odczyt
pt. „Ostatnia ostoja turów na Mazowszu”.
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2. SZKOLENIA, KOMISJE METODYCZNE
AP W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ W MALBORKU

•

22 I 2007 r. — w siedzibie archiwum odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej wspólnej
dla AP w Gdańsku i AP Elblągu z siedzibą w Malborku. Posiedzenie komisji poświęcono
opiniowaniu inwentarzy archiwalnych zespołów opracowanych w 2006 r. Były to m.in.: Sąd
Obwodowy w Nowym Dworze Gdańskim z lat (1772—) 1879—1 944 (oprac. M. Kurr);
Urząd Katastralny w Nowym Dworze Gdańskim z lat 1861—1945 (oprac. A. Wełniak);
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Elblągu z lat 1975—1990 (oprac.
T. Kukowski); Miejska Rada Narodowa w Kwidzynie (oprac. A. Wełniak) oraz grupa
zespołów komitetów miejsko-gminnych PZPR z terenu byłego województwa elbląskiego
(oprac. T. Kukowski). Ponadto ustosunkowano się do propozycji kierownika Oddziału IV AP
w Gdańsku mgr Ewy Boreckiej dotyczącej wykreślenia spod nadzoru archiwum kilku
instytucji. W trakcie obrad komisji zatwierdzono także plany kontroli i lustracji na 2007 r.

AP W KIELCACH
•

18 I 2007 r. — w siedzibie archiwum odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej, w trakcie
którego zatwierdzono inwentarz do zespołu akt Komitet Ratunkowy w Kielcach z lat
[1914]1915—1918 oraz uzupełnienia nazw zespołów akt notariuszy przechowywanych
w AP w Kielcach. Ponadto dyskutowano nad planem zamierzeń na 2007 r.

•

29 I 2007 r. — na zebraniu Komisji Metodycznej zatwierdzono sprawozdanie zbiorcze
roczne z działalności archiwum oraz plan zamierzeń na 2007 r.

AP W KOSZALINIE
•

30 I 2007 r. — Komisja Metodyczna na swoim posiedzeniu m.in. zaopiniowała projekt planu
kontroli nadzorowanych archiwów zakładowych oraz rozpatrzyła wniosek Oddziału II
archiwum o przydzielenie nowych zespołów archiwalnych do poszczególnych grup
zespołów.

•

16 III 2007 r. — na posiedzeniu Komisji Metodycznej zatwierdzono inwentarze książkowe
ze wstępem: „Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białogardzie” z lat 1950—1973
i „Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Karlinie” z lat 1950—1973, opracowane
w Oddziale II AP. Omówiono także problematykę związaną z metodyką archiwalną
dotyczącą porządkowania zespołu „Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd
Powiatowy w Człuchowie z lat 1950—1975”, przechowywanego w słupskim oddziale
archiwum.

AP W KRAKOWIE

•

30 III 2007 r. — na posiedzeniu Komisji Metodycznej omówiono sposób uporządkowania
inwentarza archiwalnego „Zbioru Legionów z lat 1914—1920” (nr zbioru 29/273) oraz
sprawy przynależności zespołowej dokumentacji przejętej przez nowosądecki oddział
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archiwum. Przedmiotem dyskusji był również tryb prac związanych z ostatecznym
uporządkowaniem akt Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z lat [1936] 1945—1950
[1956] (nr zespołu 29/691).
•

I kwartał 2007 r. — archiwum współpracowało z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
w Krakowie w zakresie przygotowywania egzaminów w zawodzie technik archiwista.

AP W PŁOCKU

•

9 II 2007 r. — na zebraniu Komisji Metodycznej omówiono i zatwierdzono inwentarz oraz
notatki do zespołu archiwalnego Komitet Gminny PZPR w Pruchniku 1973— 1989.
Następnie rozpatrywane były bieżące problemy metodyczne związane z ewidencją zasobu
archiwalnego. Komisja podjęła m.in. uchwały o utworzeniu z archiwaliów wyodrębnionych
w trakcie prac ewidencyjnych i porządkowych 13 nowych zespołów archiwalnych. Ponadto
zaopiniowano plan opracowania zasobu AP w Przemyślu na 2007 r.

•

9 III 2007 r. — w trakcie posiedzenia Komisji Metodycznej omówiono i zatwierdzono
inwentarz archiwalny i notatkę do zespołu Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy
Wyznaniowej w Przemyślu 1790—1903 [1946, 1958, 1972, 1994, 1997]. Ponadto
zatwierdzono inwentarze i notatki do zespołów akt komitetów gminnych PZPR W Dubiecku
i we Fredropolu z lat 1972—1983. Omówiono też problemy metodyczne związane
z aktualnie

realizowanymi

i

zaplanowanymi

na

2007

r.

przedsięwzięciami

przy

opracowywaniu zespołów archiwalnych gminnych rad narodowych i urzędów gmin z lat
1973—1990, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, czy dokumentacja każdej gminnej
rady narodowej z danej miejscowości powinna nadal stanowić w AP w Przemyślu jeden
zespół archiwalny, łącznie z dokumentacją urzędu gminy wytworzoną w tych samych
latach, czy też należy dokonać podziału na dwa odrębne zespoły archiwalne. Komisja nie
doszła do jednoznacznej konkluzji, postanowiono zatem wrócić do niej na kolejnym
posiedzeniu w II kwartale br. Podczas obrad Komisji podjęte zostały ponadto uchwały
o utworzeniu z akt wydzielonych w trakcie prac ewidencyjnych i porządkowych 2 nowych
zespołów archiwalnych.
AP W POZNANIU
•

2 III 2007 r. — Komisja Metodyczna przygotowała podział nowo przyjętych zespołów na
kategorie Al, A2, A3, a także zatwierdziła wstępy i inwentarze zespołów akt: Rada
Narodowa Miasta i Gminy w Pniewach, Urząd Miasta i Gminy w Pniewach, Urząd Miasta
i Gminy w Skokach, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Skokach (MR) i Zjednoczenie
Przemysłu Farmaceutycznego Polfa.

•

19 III 2007 r. — mgr Maciej Zdunek, pracownik oddziału gromadzenia i opracowania
zasobu AP w Poznaniu, uczestniczył w spotkaniu zespołu „lnformatyka i Archiwa”,
odbywającym się w siedzibie archiwum.
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AP W TORUNIU
•

9 II 2007 r. — na posiedzeniu Komisji Metodycznej dokonano podziału zespołów nowo
przyjętych do grup według zasad uproszczonego opracowania oraz ustalono plan
opracowania i plan posiedzeń Komisji na 2007 r.

•

15 II 2007 r. — odbyło się zebranie naukowe poświęcone dyskusji nad projektem nowego
prawa archiwalnego. W dyskusji udział wzięli pracownicy merytoryczni Archiwum oraz
goście z Zakładu Archiwistyki IHiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. Janusz
Tandecki, dr Waldemar Chorążyczewski i mgr Agnieszka Rosa.

•

20 II 2007 r. — na zebraniu naukowym mgr Joanna Kąkolewska-Buchholz mgr Marzena
Kamińska

z

Pracowni

Konserwacji

przedstawiły

prezentację

multimedialną

wraz

z wykładem na temat „Co to jest kwaśny papier? Zniszczenia zbiorów archiwalnych
i bibliotecznych XIX i XX wieku”. W trakcie prezentacji referentki omówiły historię papieru,
sposoby jego produkcji oraz problemy związane ze zniszczeniem i konserwacją papieru
produkowanego na skalę masową w XIX i XX w. W zebraniu oprócz pracowników
archiwum udział wzięli goście z Zakładu Archiwistyki IHiA UMK oraz Archiwum UMK.
AP M.ST. WARSZAWY
•

27 II 2007 r. — w siedzibie archiwum odbyło się II posiedzenie Komisji Archiwalnej Oceny
Dokumentacji, na którym rozpatrzono wnioski na brakowanie z zasobu własnego AP m.st.
Warszawy, oddziałów zamiejscowych, AP w Płocku oraz jego Oddziału w Łęczycy.

3. WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI WŁADZAMI I INSTYTUCJAMI NAUKOWO-KULTURALNYMI
ADM
•

2 I 2007 r. — archiwum, wraz z AP m.st. Warszawy, udostępniło zdjęcia na otwartą na stacji
metra Świętokrzyska wystawę w ramach galerii „Pociąg do sztuki”, zatytułowaną
„Największe rekordy ciekawostki Warszawy”.

•

15 III 2007 r. — archiwum udostępniło zdjęcia na wystawę pt. „Lata dwudzieste, lata
trzydzieste. Społeczeństwo II RP — technika, kultura, życie codzienne”, zorganizowaną
przez Oddział Muzeum Zamojskiego — Muzeum Barwy i Oręża Arsenał w Zamościu.
Ekspozycję można oglądać do końca września br.

AP W BYDGOSZCZY •

•

181, 1511, 15, III 2007 r. —w siedzibie archiwum odbyły się: 34., 35. 136. spotkanie z cyklu
„Aetas Media et Moderna”, zorganizowane przez Zakład Historii Średniowiecznej
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i bydgoski oddział SAP, na których
referaty przedstawili: dr Rafał Jaworski z Akademii Świętokrzyskiej, Filia w Piotrkowie
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Trybunalskim („Archiwum Skarbca Koronnego w epoce jagiellońskiej. Stan badań
i perspektywy badawcze”), dr Aleksander Lasik z UKW w Bydgoszczy („Czy Trzeciej
Rzeszy system obozów był niezbędny?”) oraz prof. dr hab. Jarosław Porazinski z UMK
w Toruniu („Obcy wśród swoich. Sarmackie reminiscencje w XIX-wiecznych gawędach
i wspomnieniach”).
•

3 II 2007 r. — dr Marek Romaniuk został powołany przez Prezydenta Bydgoszczy do
zespołu ds. nazewnictwa miejskiego.

•

13 II 2007 r. — Eugeniusz Borodij, dyrektor archiwum, udzielił wywiadu Krzysztofowi
Błażejewskiemu z „Expressu Bydgoskiego” nt. aktualnych tendencji i zmian w zakresie
rodzaju wykorzystywanych archiwaliów i charakteru ich użytkowników, a szczególnie
ogromnie popularnych ostatnio indywidualnych badań genealogicznych w celu poznania
dziejów własnej rodziny.

•

22 II 2007 r. — mgr Wiesław Trzeciakowski wystąpił w programie telewizyjnym pt. Portrety
twórców, poświęconym malarce Joannie Witt-Jonscher, wyemitowanym przez regionalną
TVP3.

•

11 III 2007 r. — mgr Wiesław Trzeciakowski przeprowadził prelekcję historyczną
nt. wydarzeń 3 i 4 IX 1939 r. w Bydgoszczy, która odbyła się w Domu Katechetycznym
bydgoskiej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Jachcicach.

•

29—30 III 2007 r. — mgr inż. Bolesław Rassalski prowadził wykłady pt. „Techniczne
problemy procesu digitalizacji”, zorganizowane przez AP w Koszalinie.

AP W CZĘSTOCHOWIE
•

8 I 2007 r. — Elżbieta Surma-Jończyk, dyrektor archiwum, wzięła udział w Spotkaniu
Noworocznym organizowanym przez Urząd Miasta Częstochowy z Prezydentem Miasta
dr T. Wroną i przedstawicielami Rady Miasta Częstochowy. Spotkanie poświęcone było
omówieniu zadań zrealizowanych przez Urząd w 2006 r. oraz przedstawieniu planów
i zamierzeń samorządowych na 2007 r.

•

12 I 2007 r. — Elżbieta Surma-Jończyk, dyrektor archiwum, wzięła udział w spotkaniu
Komitetu Organizacyjnego obchodów „Święta Muzyki” w Częstochowie. Tegoroczna edycja
Święta będzie poświęcona rodzinie światowej sławy śpiewaków operowych Reszków.

•

23 II, 28 II 2007 r. — inż. D. Czech, pracownik archiwum, uczestniczyła w kolejnych
spotkaniach Społecznego Komitetu Organizacji Muzeum Techniki, Przemysłu i Rzemiosła
w Częstochowie. W ramach pierwszego z tych spotkań wzięła udział także w konferencji
pt. „Rewitalizacja obszarów miejskich — architektura, konstrukcja, ekonomia — przegląd
dorobku i perspektywy na przyszłość”, zorganizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy.

•

28 III 2007 r. — w sali konferencyjnej archiwum odbyło się zebranie członków
częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
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•

28 III 2007 r. — Elżbieta Surma-Jończyk, dyrektor archiwum, uczestniczyła w spotkaniu
inauguracyjnym Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, podczas którego
przekazała zebranym (36 osób) informację o zasobie archiwum i zasadach korzystania z
akt

w pracowni

naukowej.

W

spotkaniu

uczestniczyli

także:

dyrektor

Muzeum

Częstochowskiego J. Jadczyk, kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy
przy

Muzeum

Częstochowskim

J.

Sętowski,

dyrektor

Archiwum

Archidiecezji

Częstochowskiej ks. prof. W. Wiaźlak oraz Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa
Genealogicznego Jacek Młochowski.
•

30 III 2007 r. — Elżbieta Surma-Jończyk, dyrektor archiwum, uczestniczyła w posiedzeniu
Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Biegańskiego w Częstochowie. Spotkanie
odbyło

się

w

siedzibie

Częstochowskiego.

W

Ośrodka

trakcie

Dokumentacji

spotkania

podjęto

Dziejów

Częstochowy

decyzję

o

Muzeum

połączeniu

wystaw

organizowanych przez dwie instytucje, tj. Muzeum Częstochowskie i Archiwum Państwowe
w jedną wspólną, której otwarcie nastąpi 23 VIII 2007 r. w Ratuszu Muzeum
Częstochowskiego.
AP W GDAŃSKU
•

I kwartał 2007 r. — archiwum udostępniło zdjęcia i opisy kolekcji Carla Cordsa z zespołu
Muzeum Miejskie w Gdańsku na wystawę prezentującą zbiór ceramiki chińskiej dawnego
sopockiego kolekcjonera, organizowaną przez Muzeum Sopotu.

AP W KATOWICACH
•

30 I 2007 r. — w Muzeum w Mikołowie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Źródła
kartograficzne do dziejów Mikołowa”, podczas którego dyrektor dr Piotr Greiner oraz
pracownicy archiwum: mgr Roland Banduch i mgr Michał Mączka przedstawili referat
pt. Źródła kartograficzne do dziejów Mikołowa w zasobie Archiwum Państwowego
w Katowicach”. Na ekspozycji zaprezentowano mapy z zasobu archiwum.

AP W KOSZALINIE
•

5, 7 I 2007 r. — mgr Joanna Chojecka, dyrektor archiwum, wzięła udział w dwóch
spotkaniach noworocznych. Pierwsze z nich odbyło się w siedzibie starosty koszalińskiego
Romana Szewczyka, z udziałem parlamentarzystów oraz władz administracyjnych
i samorządowych regionu. Drugie spotkanie odbyło się w koszalińskim ratuszu, z inicjatywy
prezydenta miasta Koszalina, Mirosława Mikietyńskiego. Stało się okazją m.in. do
podsumowania wydarzeń minionego roku, w szczególności obchodów Dni Koszalina.
Podkreślono znaczny wkład koszalińskiego archiwum w obchodach jubileuszu 740-lecia
miasta.

•

2 II 2007 r. — mgr Joanna Chojecka, dyrektor archiwum, wzięła udział w posiedzeniu
Komitetu

Organizacyjnego

ds.

przygotowań
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obchodów

200-lecia

pobytu

wojsk

napoleońskich w Koszalinie i Kołobrzegu w 1807 r., które miało miejsce w siedzibie
archiwum.
•

6 II 2007 r. — w koszalińskim archiwum odbyło się spotkanie z dr Małgorzatą Machałek
z szczecińskiego oddziału IPN i Edytą Wnuk z Delegatury szczecińskiego oddziału IPN
w Koszalinie na temat projektu wspólnej wystawy poświęconej powojennym przemianom
społecznym i kulturalnym w Koszalinie. Wystawa planowana jest na grudzień 2007 r.

•

14 II 2007 r. — mgr Sławomir Miara, kierownik szczecineckiego oddziału archiwum,
uczestniczył w otwarciu wystawy zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Szczecinku
pt. „Pamiętny 1807 rok”, dotyczącej pobytu wojsk napoleońskich w Szczecinku. Na
wystawie znalazły się także materiały z zasobu oddziału. Na podstawie materiałów
źródłowych ze szczecineckiego archiwum zbudowano symboliczny cmentarz żołnierzy
napoleońskich zmarłych w Szczecinku.

•

16 II 2007 r. — mgr Joanna Chojecka, dyrektor archiwum, oraz mgr Adam Muszyński,
pracownik archiwum, podejmowali w siedzibie archiwum burmistrza miasta Sianowa
Ryszarda Wątrobę oraz Siegfrieda Barza, artystę plastyka mieszkającego w Polsce.
Spotkanie poświęcone było sprawie opracowania wydawnictwa poświęconego historii ziemi
sianowskiej z wykorzystaniem materiałów archiwalnych.

•

5 III 2007 r. — mgr Joanna Chojecka, dyrektor archiwum, oraz mgr Adam Muszyński,
pracownik archiwum, zostali powołani przez Prezydenta Miasta Koszalina Mirosława
Mikietyńskiego do grona Zespołu ds. Nazewnictwa Placów i Ulic Miasta Koszalina.
W I kwartale br. odbyły się dwa spotkania Zespołu, na których opracowano dla celów
roboczych Zespołu informację poświęconą historii nazewnictwa ulic Koszalina. Prezentacja
opracowana została na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych w zasobie
archiwum.

•

7 III 2007 r. — na zaproszenie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej mgr Joanna Chojecka,
dyrektor AP i Anna Krzycka, pracownik AP, wzięły udział w uroczystej prezentacji albumu
pt. Koszalin. Miasto Papieskie, upamiętniającego pielgrzymkę Jana Pawła II do Koszalina
i uroczyste obchody 15-lecia tej wizyty. W prezentacji wzięli udział m.in. autor albumu,
Adam Bujak, oraz bp Kazimierz Nycz.

•

10 III 2007 r. — archiwum przekazało dla Muzeum w Koszalinie wybrane materiały ze
swojego zasobu do zamieszczenia w prezentacji multimedialnej dotyczącej historii
Koszalina, przygotowywanej przez Muzeum do celów edukacyjnych.

•

12 III 2007 r. — mgr Joanna Chojecka, dyrektor archiwum, wzięła udział w spotkaniu
inauguracyjnym zespołu organizacyjnego I Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Koszalina w
koszalińskim

Urzędzie

Miasta.

Konkurs

będzie

polegał

na

przygotowaniu

prac

artystycznych oraz rozwiązaniu testu z zakresu historii regionalnej. Pierwsza edycja
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obejmie koszalińskie szkoły licealne. W dalszej perspektywie do konkursu miałyby zostać
włączone szkoły z miast partnerskich Koszalina, wraz z rozszerzeniem formuły konkursu.
•

15 III 2007 r. — koszalińskie archiwum po raz drugi włączyło się do ogólnopolskiej akcji pod
nazwą

„Dzień

Przedsiębiorczości”,

Przedsiębiorczości.

Ideą

„Dnia

zorganizowanej
Przedsiębiorczości”

przez
jest

Fundację
włączenie

Młodzieżowej
środowiska

przedsiębiorców i instytucji w edukację młodzieży szkół średnich oraz stworzenie
nowatorskiej płaszczyzny przekazywania jej wiedzy o funkcjonowaniu rynku pracy.
Archiwum przyjęło w dniu 15 marca na kilkugodzinną praktykę troje uczniów I klasy
Technikum Agrobiznesu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie k. Koszalina,
Opiekunem-koordynatorem ze strony był mgr Waldemar Chlistowski, kierownik Oddziału III.
W trakcie pobytu w archiwum uczniowie zostali zapoznani z działalnością instytucji, ze
stanowiskiem pracy opiekuna i jego zakresem obowiązków, zwiedzili archiwum i zobaczyli
ciekawsze materiały z jego zasobu. W części praktycznej spotkania uczniowie wykonywali
proste prace związane z bieżącą działalnością placówki (wyszukiwanie informacji w bazach
danych i Internecie, wyszukiwanie danych do kwerend i współudział w opracowaniu
kwerendy, uzupełnianie bazy danych SEZAM, zapoznanie się z obsługą urządzeń
technicznych, wysyłanie faksów, paginacja).
•

19 III 2007 r. — mgr Sławomir Miara, kierownik szczecineckiego oddziału archiwum,
spotkał się z Przewodniczącym Rady Miasta Szczecinka Witoldem Suchowiejko. W trakcie
spotkania omówiono możliwości wykorzystania materiałów archiwalnych oddziału do
opracowania monografii Szczecinka oraz zaangażowania szczecineckiego archiwum
w organizację obchodów 700-lecia miasta.

AP W KRAKOWIE
•

I kwartał 2007 r. — archiwum wraz z władzami miasta oraz instytucjami kultury brało
czynny udział w przygotowaniu obchodów 750. rocznicy lokacji miasta Krakowa,
przypadającej w 2008 r., współorganizując wystawę pt. „Kraków — europejskie miasto
prawa magdeburskiego 1257—1791”. W tym kwartale trwały końcowe prace nad
katalogiem wystawy, poddano również zabiegom konserwatorskim obiekty przeznaczone
na wystawę oraz sporządzono reprodukcje cyfrowe.

•

I kwartał 2007 r. — dr Kamila Follprecht, pracownik archiwum, uczestniczyła
w przygotowaniu wydawnictwa z serii „Atlas historyczny miast polskich” „tom V:
Małopolska, z. 1: Kraków, w którego wydanie są zaangażowane również: Towarzystwo
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historyczne m. Krakowa, Biblioteka
Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz Biblioteka Jagiellońska. Przedsięwzięcie jest
związane z nadchodzącą 750. rocznicą lokacji miasta Krakowa. W wydawnictwie zostaną
opublikowane reprodukcje materiałów archiwalnych oraz widoki rekonstrukcji zabudowy
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Krakowa na przestrzeni dziejów. Obecnie na ukończeniu są prace nad opracowaniem
rekonstrukcji i przygotowaniem opisów obiektów. Opracowano również tekst dotyczący
rozwoju urbanistycznego Krakowa na tle dziejów miasta.
•

I kwartał 2007 r. — mgr Mariusz Kluczewski, pracownik archiwum, wszedł w skład jury
konkursu na „Najstarszą funkcjonującą krakowską firmę”. Celem zorganizowanego przez
władze miasta konkursu, wpisanego w obchody 750. rocznicy lokacji miasta Krakowa, jest
przypomnienie i promowanie dobrych tradycji krakowskiego handlu, przemysłu, produkcji,
rękodzielnictwa i usług. Materiały z przeprowadzonego konkursu zostaną przekazane do
AP w Krakowie.

•

I kwartał 2007 r. — bocheński oddział archiwum wraz z lokalnymi władzami i instytucjami
został współorganizatorem dwudniowej konferencji pt. „Pomoc człowiekowi. Działalność
dobroczynna i charytatywna w Bochni w latach 1357—2007”.

•

I kwartał 2007 r. — bocheński oddział archiwum włączył się w realizację II etapu programu
Socrates Comenius. W ramach programu pracownicy archiwum wybrali i przygotowali
materiały archiwalne dotyczące historii Bochni, obejmujące lata 1939— 1945, a następnie
zaprezentowali je nauczycielom i młodzieży gimnazjalnej w ramach grup roboczych
dotyczących działań wojennych na terenie Bochni, polityki okupanta, gospodarki, tajnego
nauczania, konspiracji, eksterminacji Żydów, pracy przymusowej na rzecz Niemiec,
deportacji ludności polskiej z i do Bochni.

•

I kwartał 2007 r. — bocheński oddział archiwum wraz z dyrekcją i nauczycielami I LO
w Bochni był współorganizatorem obchodów 190-lecia istnienia Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, przypadających w 2007 r.
W ramach tej współpracy odbyły się spotkania robocze dotyczące wyboru odpowiednich
materiałów archiwalnych związanych z dziejami szkoły.

AP W POZNANIU
•

10 I 2007 r. — archiwum złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie pracowni reprograficznej
Archiwum Państwowego w Poznaniu w sprzęt do digitalizacji materiałów archiwalnych”
z programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet nr 5 — tworzenie zasobów
cyfrowych dziedzictwa kulturowego. Na podstawie decyzji MKiDN z dn. 27 II 2007 r.
wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 466 290 zł.

•

18 I 2007 r. — mgr Henryk Krystek, dyrektor archiwum, spotkał się z dyrektorem Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Romanem Dworackim. W trakcie spotkania omówiono
zakres współpracy archiwalnej na 2007 r. w kontekście zakończenia prac inwestycyjnych w
Archiwum Archidiecezjalnym ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania źródeł do
badań genealogicznych.
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•

I kwartał 2007 r. — archiwum włączyło się w organizację programu edukacyjnoartystycznego, nazwanego „Dni Grodu Przemysła”, realizowanego przez Urząd Miasta
Poznania i Biuro Programu „Trakt Królewsko-Cesarski” w związku z przypadającymi w
2007 r. rocznicami 750-lecia śmierci Przemysła 1, księcia wielkopolskiego, oraz 750-lecia
urodzin Przemysła II, króla polskiego. Archiwum, wspólnie z Archiwum Archidiecezjalnym w
Poznaniu i Muzeum Narodowym w Poznaniu, przystąpiło do przygotowania wystawy
upamiętniającej wspomnianych władców i ich miasto Poznań w XIII w.

•

28 II 2007 r. — mgr Mariusz Jankowski z Oddziału Udostępniania i Informacji przeprowadził
prelekcję na temat archiwów i specyfiki zasobu APP dla młodzieży z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Swarzędzu. Prelekcja była połączona ze zwiedzaniem magazynu
akt staropolskich.

•

23 III 2007 r. — mgr Henryk Krystek spotkał się z Andrzejem Wituskim, prezesem
Towarzystwa Muzycznego im. Wieniawskiego w Poznaniu, celem omówienia współpracy
w zakresie ewentualnego przejęcia materiałów archiwalnych Towarzystwa do zasobu
archiwum.

•

23, 26 III 2007 r. — mgr Zofia Wojciechowska przeprowadziła cykl wykładów i zajęć
z rozwoju form kancelaryjnych dla dwóch grup studentów archiwistyki UAM w Poznaniu,
demonstrując przy tym wybrane materiały archiwalne od XII do końca XVIII w.

AP W SUWAŁKACH
•

28 III 2007 r, — w siedzibie archiwum otwarto wystawę pt. „Represje stanu wojennego.
Województwo białostockie 1981/1983—1989”, przygotowaną przez białostocki oddział
Instytutu Pamięci Narodowej, prezentującą oprócz kopii dokumentów ze zbiorów tej
instytucji również wybrane materiały archiwalne z zasobu AP w Suwałkach — zespół
Komitet Wojewódzki PZPR w Suwałkach.

AP W TORUNIU
•

5 II 2007 r. — dr Tomasz Dziki, kierownik włocławskiego oddziału archiwum, był wraz
Polskim

Towarzystwem

Historycznym

współorganizatorem

oraz

pełnił

funkcje

przewodniczącego komisji konkursowej eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu
Historii I Wiedzy o Regionie dla Gimnazjalistów „Region — Polska — Świat”.
•

I kwartał 2007 r. — dr Tomasz Dziki, kierownik włocławskiego oddziału archiwum, został
członkiem Społecznej Rady Programowej III Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki
i Techniki, który odbędzie się we Włocławku w maju br.

AP M.ST. WARSZAWY

•

14 XII 2006 r.—15 I 2007 r. — archiwum współorganizowało wystawę w Pasażu Wiecha
przy domach towarowych Wars, Sawa i Junior, wieńczącą proces renowacji tego miejsca
przez firmę DTC Real Estate, właściciela budynków Wars, Sawa i Junior, na którą
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udostępniło fotografie dokumentujące historię Ściany Wschodniej i samego Pasażu
Ekspozycja była czynna do połowy stycznia 2007 r.
•

14 I 2007 r. — M. Wojtylak z łowickiego oddziału archiwum, na capstrzyku w Lasku
Miejskim w Łowiczu z udziałem przedstawicieli łowickich szkół, harcerzy i kombatantów
oraz władz miasta i powiatu, zreferował przebieg rewolucyjnych wydarzeń 1905—1907 r.
w Łowiczu i regionie. Spotkanie miało na celu uczczenie 100. rocznicy rozstrzelania przez
Rosjan trzech młodocianych członków OB PPS, schwytanych przez żandarmów po akcji na
kasę powiatową.

•

15 II 2007 r. — Ryszard Wojtkowski, dyrektor archiwum, podczas otwarcia wystawy
pt. „Janusz Kusociński 1907—1940”, przekazał Muzeum Sportu i Turystyki kopie
dokumentów związanych z postacią sławnego biegacza, pochodzące ze zbiorów archiwum:
z akt Więzienia Karnego Warszawa Mokotów oraz Sądu Grodzkiego w Warszawie.

•

17 III 2007 r. — otwocki oddział archiwum wraz z Muzeum Ziemi Otwockiej im. M. E.
Andriollego zorganizował wystawę pt. „Otwock w nie-krzywym zwierciadle”, udostępniając
opie materiałów archiwalnych z zespołu Akta miasta Otwocka.

•

18 III 2007 r. — Marek Wojtylak z łowickiego oddziału archiwum odebrał w Łowickim
Ośrodku Kultury Nagrodę Główną V Edycji Konkursu im. Jana Wegnera „Książka Roku
2006 Łowicz i Ziemia Łowicka”, otrzymaną za Szkice łowickie, wydane przez AP m.st.
Warszawy w 2006 r. Książka zawiera 30 artykułów popularnonaukowych, które autor
wcześniej publikował na łamach lokalnej prasy w latach 1991—2005. Szkice, dotyczące
różnych aspektów życia społecznego Łowicza od średniowiecza po lata współczesne,
oparte zostały na materiałach źródłowych z oddziału łowickiego APW. Przygotowaniu
publikacji towarzyszyła myśl o uczczeniu obchodów 870. rocznicy pojawienia się pierwszej
historycznej wzmianki o Łowiczu.

•

27 III 2007 r. — archiwum, wraz z Muzeum Woli (Oddział Muzeum Historycznego m. st.
Warszawy) oraz Muzeum Niepodległości, zorganizowało wystawę „Plakat PRL utopia
i propaganda”. Na wystawie w salach Muzeum Woli zaprezentowano plakaty i afisze ze
zbiorów archiwum i Muzeum Niepodległości. Wystawa ukazuje propagandę i utopię PRL
w latach 1945—1989 w życiu polityczno-gospodarczym i społeczno-kulturalnym. Wśród
plakatów politycznych dominują propagandowe z wyborów do Sejmu i rad narodowych,
obchodów święta I Maja, 22 Lipca i zjazdów PZPR. Plakaty i afisze gospodarcze oraz
kulturalne ilustrują obraz życia codziennego Polaków w Polsce Ludowej. Wystawie
towarzyszy folder. Ekspozycja czynna do końca kwietnia br.

•

I kwartał 2007 r. — archiwum udostępniło fotografie ze swych zbiorów, współorganizując
wystawę otwartą pod koniec grudnia 2006 r. w galerii „Pociąg do sztuki” na stacji metra
Świętokrzyska, zatytułowaną „Największe rekordy i ciekawostki Warszawy”. Ekspozycja
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zawierała 50 obiektów, zdjęć oraz tekstów na planszach, prezentujących interesujące
wydarzenia z życia miasta. Autorami wystawy byli varsavianiści Rafał Chwiszczuk oraz
Tadeusz Władysław Świątek.

4. NABYTKI I DAROWIZNY
AAN
• 16 II 2007 r. — archiwum wzbogaciło się o dokumenty Komisji Badawczej Ministerstwa
Sprawiedliwości RP z lat 1940—1945, które przechowywane były w Zakonie Sióstr
Elżbietanek w Jerozolimie.
•

I kwartał 2007 r. — zasób archiwum powiększył się min. o archiwalia Centralnej Stacji
Hodowli Zwierząt w Warszawie (603 j.a. z lat 1975—2000, zawierające m.in. materiały
działu hodowli o oceny wartości użytkowej bydła oraz hodowli owiec, koni, trzody chlewnej,
drobnego inwentarza i pszczół) oraz dopływ do zespołu akt Najwyższej Izby Kontroli
w Warszawie (1181 j.a. z lat 1971—1976, obejmujących archiwalia m.in.: Zespołów
Budownictwa, Obrotu Towarowego i Drobnej Wytwórczości, Przemysłu Spożywczego,
Przemysłu Chemicznego).

AP W KATOWICACH

•

I kwartał 2007 r. zasób AP w Katowicach powiększył się o dopływy materiałów do
następujących zespołów akt: Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach z lat 1932—
1945, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach z lat [1927] 1945—1953 [1955],
Wojskowa Prokuratura Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach —
przekazane na zasadzie użyczenia do IPN — Oddział w Katowicach z lat 1945—. 1949,
Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w województwie
śląskim z 2005 r., Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych TAGOR w Tarnowskich
Górach z lat 1953—2005, Gminna Rada Narodowa w Psarach z lat 1973—1990, Sąd
Obwodowy w Katowicach z lat 1816—2005, Zbiór akt gruntowych sądów w Mikołowie z lat
1822—1970, Sąd Obwodowy w Bytomiu z lat 1852—1910, Sąd Obwodowy w Mysłowicach
z lat 1780—1989, Przedsiębiorstwo Projektowania, Dostaw i Realizacji Obiektów Ochrony
Powietrza OPAM w Katowicach z lat 1992— 1997, Centrostal — Centrala Zbytu Stali
w Katowicach z lat 1945—1988, Miejskie Gimnazjum i Liceum Męskie im. Mikołaja
Kopernika w Katowicach z lat 1923—1939, Prywatne Gimnazjum i Liceum Katolickie
Męskie im. św. Jacka w Katowicach z lat 1947—1948, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach z lat 1945—1951, Powszechna Kasa Oszczędności
Oddział w Chrzanowie z lat 1981—2003, Powszechna Kasa Oszczędności Oddział
w Olkuszu z lat 1978—2004, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jerzmowice
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z 1829 r,, Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach z lat 1994—2006
[2007], Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łaziskach Górnych z lat
1954—1989, Gminna Rada Narodowa w Babicach z lat 1973—1990, Kopalnia Węgla
Kamiennego „Szombierki” w Bytomiu z lat 1945—1994, Kopalnia Węgla Kamiennego
„Siersza” w Trzebini z lat 1965—1998, Prokuratura Sądu Okręgowego w Sosnowcu z lat
1936—1950, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach z lat 1945—1987,
Urząd Miejski w Świętochłowicach z lat 1973— 1990, Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Babicach z lat 1962—1972, Urząd Gminy w Babicach z lat 1973—1 990.
AP W KIELCACH
•

I kwartał 2007 r. — zasób archiwum wzbogacił się o nowy zespół akt.,, Budopol — Kielce”
Spółka z o.o. w Kielcach z lat 1967—2004 (206 j.a.; 5,30 m.b.).

AP W KOSZALINIE

•

l—li 2007 r. — zasób archiwum wzbogacił się o następujące zespoły akt: Urząd Gminy
w Darłowie, Gminna Rada Narodowa w Darłowie, Urząd Miejski w Darłowie, Miejska Rada
Narodowa w Darłowie, wszystkie z lat 1973—1982, Rada Narodowa Miasta i Gminy
w Darłowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Darłowie, oba z lat 1982— 1990, Miejska Rada
Narodowa w Białogardzie z lat 1973—1990, Urząd Miejski w Białogardzie z lat 1990—
1994, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Bobolicach z lat 1978—1990, Urząd Miasta
i Gminy w Bobolicach z lat 1973—1990, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Lekowie z lat 955—1971, Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej w Sławie z lat 1955—
1959, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słonowicach z lat 1955—1957,
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ząbrowie z lat 1955-1957.

AP W LUBLINIE
•

III 2007 r. — zasób AP w Lublinie wzbogacił się o album z fotografiami Lotnego Oddziału
Partyzanckiego Armii Krajowej dowództwa ppor. Wojciecha Rokickiego „Nerwa”, rejon walk
Lubelszczyzna 1943—1944, zawierający zdjęcia z życia oddziału łącznie z akcją
rozbrojenia

przez Armię

Czerwoną. Album

został

podarowany

przez

Tadeusza

Canzartowicza — żołnierza „Nerwy”, skazanego przez Wojskowy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy na karę siedmiu lat więzienia za dążenie do obalenia przemocą ustroju
w sposób zorganizowany. Dokumenty zostały włączone do zespołu Zbiory, relacje
i wspomnienia dotyczące wojny i okupacji 1939—1 944.
•

I kwartał 2007 r. — archiwum zakupiło pochodzący z II połowy XIX Plan uwłaszczeniowy
wsi Rogatka, Majdan Nowy, gm. Białopole, który został włączony do zespołu Urząd
Gubernialny Lubelski do Spraw Włościańskich i po poddaniu zabiegom konserwatorskim
będzie udostępniony korzystającym.
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AP W ŁODZI
•

22 III 2007 r. — archiwum przejęło akta Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi z lat 1945—
1980. Na przekazane materiały archiwalne składają się m.in. programy, plakaty i fotosy
z przedstawień.

AP W SZCZECINIE
•

17 I 2007 r. — archiwum otrzymało od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pięć plakatów
odnoszących się do rocznic: 39. Polski Ludowej nad Odrą i Bałtykiem; 1 Maja 1985 r. (2);
40. forsowania Odry i Nysy Łużyckiej; bitwy pod Grunwaldem.

•

3 III 2007 r. — szczeciński antykwariusz przekazał archiwum cztery książki dotyczące
historii Pomorza Zachodniego oraz część spuścizny po znanym maryniście, pisarzu
Zbigniewie Flisowskim. Wśród przejętych materiałów znalazły się też zdjęcia z walk
o Pomorze Zachodnie.

•

5 III 2007 r. — znana szczecińska fotografik Krystyna Łyczywek przekazała archiwum pięć
plakatów z wystaw fotograficznych, w których uczestniczyła w latach dziewięćdziesiątych
w Gdańsku, Szczecinie i Casablance oraz kolejne materiały do opracowanej już swojej
spuścizny.

AP W PŁOCKU
•

I kwartał 2007 r. — archiwum przejęło nagrania programu Poranny Gość Katolickiego
Radia Płock. Są to nagrania z lat 2003—2006. Katolickie Radio Płock jest najstarszą
katolicką rozgłośnią radiową w Europie Środkowej. Nagrania zawierają wywiady
z mieszkańcami Płocka, najczęściej decydentami, i dotyczą ważnych wydarzeń z życia
miasta.

AP W POZNANIU
•

I kwartał 2007 r. — do zasobu archiwum przejęto nowe zespoły akt: Spuścizna Gotfrieda
Rotherta 1827—1853; Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
w Poznaniu 1999—2002; Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Marcinek” w Poznaniu 1945—
1980; Przyłuscy 181 1—1815; Miejska Rada Narodowa w Grodzisku Wielkopolskim 1973—
1975; Gminna Rada Narodowa w Grodzisku Wielkopolskim 1973—1975; Urząd Miasta
i Gminy

w Grodzisku Wielkopolskim

1975—

Wielkopolskim 1972—1975.
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1990;

Urząd

Gminy

w Grodzisku

5. POPULARYZACJA ZASOBU
AAN

•

I kwartał 2007 r. — pracownicy archiwum przygotowali i wygłosili 3 prelekcje dotyczące
historii, organizacji i działalności archiwum, przygotowane dla: studentów Uniwersytetu
Warszawskiego (29 stycznia), studentów Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Warszawie (23 lutego), studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(26 marca).

ADM

•

2, 26, 29 III 2007 r. — pracownicy archiwum zapoznali studentów wydziałów historycznych:
Uniwersytetu

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego

(20

osób),

Uniwersytetu

Marii

Skłodowskiej-Curie (40 osób), Uniwersytetu Warszawskiego (21 osób) z archiwum,
zbiorami oraz zasadami pracy archiwalnej. I kwartał 2007 r. — pracownicy archiwum
udzielili

informacji

na

temat

prowadzenia

archiwum

oraz

działania

programu

komputerowego do opracowywania fotografii pracownikom Centrum Sztuki Współczesnej
Zamku Ujazdowskiego, Senatu RP, Archiwum PAN, Instytutu Pamięci Narodowej.
AP W BYDGOSZCZY

•

I kwartał 2007 r. — M. Hlebionek, pracownik archiwum, opublikował kilkanaście tekstów
w różnych czasopismach: W stronę Sigillum. Problemy opisu pieczęci w polskich
archiwach, „Archiwista Polski”, t. 4, 2006, s. 19—26; Kamień na Gosposvetskim Polu i tron
na źiźi, dodatek do „Rzeczpospolitej”: „Władcy Polski „, nr 1 z 20 II 2007 r.; Święta włócznia
przeznaczenia, tamże, nr 2 z 27 II 2007 r.; Święty chroni księcia na pieczęci, tamże, nr 4
z 13 III 2007 r.; Kazimierz Sprawiedliwy. Książę ze smutnej bajki, tamże, nr 5 z 20 III 2007
r.; Herby naszych rodów, tamże, nr 6 z 27 III 2007 r.; Orzeł Biały: znak princepsa, stróż
świętego, herb Krakowa, tamże, nr 8 z 10 IV 2007 r. Ponadto M. Hlebionek jest autorem
książki pt. Kasztelania czarnkowska, Czarnków 2006, ss.128.

AP W CZĘSTOCHOWIE
•

29 l—16 II 2007 r. — w archiwum odbyło praktyki zawodowe według programu
opracowanego przez uczelnię 6 studentów IV roku archiwistyki Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie.

•

2 III 2007 r. — mgr P. Snoch z AP w Częstochowie i mgr M. Szczęsna z Muzeum
Częstochowskiego

przeprowadzili

warsztaty

muzealno-archiwalne

dla

uczestników

konkursu historycznego pt. „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”,
którego organizatorami są: Gimnazjum nr 9, Muzeum Częstochowskie i Archiwum
Państwowe w Częstochowie. Warsztaty odbyły się w muzeum. Młodzież miała okazję
korzystać ze źródeł historycznych zarówno ze zbiorów archiwum, jak i eksponatów
muzeum.
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•

16 III 2007 r. — M. Wawrzkiewicz-Gajda i S. Czarnota, pracownicy oddziału ds. archiwów
zakładowych i przechowalnictwa, przeprowadzili szkolenie w siedzibie Akademii im.
J. Długosza dla pracowników tej jednostki. W trakcie szkolenia omówiono podstawowe
zagadnienia dotyczące trybu i zasad postępowania z dokumentacją wytworzoną
w jednostce, w tym m.in.: praktyczne stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt i jego
rozbudowa, okresy przechowywania różnych grup i rodzajów dokumentów, przekazywanie
materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komórek organizacyjnych do
archiwum zakładowego. W spotkaniu wzięło udział 22 pracowników akademii.

•

19 III 2007 r. — M. Wawrzkiewicz-Gajda i S. Czarnota, pracownicy oddziału ds. archiwów
zakładowych i przechowalnictwa, przeprowadzili w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie szkolenie dla pracowników tej jednostki. Omówiono
podstawowe zagadnienia dotyczące zasad postępowania z dokumentacją w urzędzie.
W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

•

23 III 2007 r. — mgr E. Surma-Jończyk i mgr P. Snoch wzięli udział w spotkaniu będącym
podsumowaniem konkursu historycznego pt. „Czy znasz historię Częstochowy i regionu
częstochowskiego”, organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. W
trakcie spotkania, które odbyło się w Ratuszu Miejskim, ogłoszono wyniki konkursu oraz
wręczono nagrody, w tym książki ufundowane przez AP w Częstochowie.

•

26 III 2007 r. — R. Sikorski, M. Wawrzkiewicz-Gajda i S. Czarnota, pracownicy archiwum,
przygotowali i przeprowadzili spotkanie z 20-osobową grupą studentów III roku archiwistyki
Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. W ramach spotkania studenci zwiedzili gmach
archiwum oraz wysłuchali prelekcji na temat historii archiwum, jego zasobu oraz
prowadzonej działalności z zakresu nadzoru nad podległymi archiwami zakładowymi.

•

27 III 2007 r. — E. Surma-Jończyk, dyrektor archiwum, oraz U. Zawada, referent
ds. kadrowych,
przeprowadzania

uczestniczyły
oceny

w

szkoleniu

pracowniczej

w

pt.

„Prawno-psychologiczne

jednostkach

administracji

aspekty

publicznej”,

przeprowadzonym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przez firmę
ERGO-Consulting Centrum Szkoleń Administracji Publicznej.
•

I kwartał 2007 r. — mgr R. Sikorski, pracownik Oddziału I archiwum, przygotował
i przeprowadził 3 wycieczki połączone z prelekcją i pokazem dokumentów archiwalnych dla
uczniów częstochowskich szkół ponadpodstawowych (Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 3)
oraz średnich (Technikum Fryzjerskie przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego).
W spotkaniach uczestniczyło ogółem 67 osób.

AP W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ W MALBORKU
•

I kwartał 2007 r. — archiwum nawiązało ścisłą współpracę z Kwidzyńskim Centrum Kultury.
Jej efektem jest przygotowywana wystawa pt. „Kwidzyn w dokumencie PRL”, zaplanowana
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na wrzesień 2007 r., bazująca na zbiorach archiwum. Koordynatorem przedsięwzięcia jest
dr Justyna Liguz — kierownik Pracowni Regionalnej przy Kwidzyńskim Centrum Kultury.
Współorganizatorem wystawy jest gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

•

I kwartał 2007 r. — na łamach niemieckiego rocznika historyczno-genealogicznego
Altpreussische Geschlechterkunde” ukazał się obszerny artykuł na temat przedwojennych
zbiorów archiwum. Główna część publikacji omawia wartość akt sądowych i ich
przydatność dla badań genealogicznych. Periodyk dotyczący dziejów dawnych Prus
ukazuje się od lat 20. XX w., obecnie w kilku seriach tematycznych i jest wydawany
w Hamburgu.

AP W GDAŃSKU
•

3 I 2007 r. — mgr Marcin Westphal, kierownik oddziału III archiwum, przeprowadził zajęcia
dla studentów I roku historii UG (4 osoby). Celem zajęć, połączonych z prezentacją
najciekawszych

dokumentów,

było

przedstawienie

słuchaczom

dziejów archiwum,

charakterystyki jego zasobu oraz podstawowych pomocy ewidencyjno- informacyjnych.

•

17 II 2007 r. — Jarosław Drozd, pracownik archiwum, jest autorem książki pt. Społeczność
żydowska Gdyni w okresie międzywojennym, będącej publikacją pracy doktorskiej, wydanej
przez Oficynę Verbi Causa, której promocja odbyła się w „Hotelu Nadmorskim” w Gdyni.
W trakcie prezentacji laudacje wygłosili m.in.: prof. dr hab. Tadeusz Stegner — dyrektor IH
UG, dr Mirosław Golon — dyrektor gdańskiego oddziału IPN, dr hab. Mariusz Wołos —
dyrektor lH UMK, dr Marek Stępa — wiceprezydent Gdyni, Dagmara Płaza-Opacka —
dyrektor Muzeum Miasta Gdyni oraz Michał Samet — przewodniczący Gminy Wyznaniowej
żydowskiej w Gdańsku.

•

27 II 2007 r. — artykuły pracowników archiwum: mgr. Stanisława Flisa (Fortyfikacje
nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej w archiwaliach) oraz mgr. Marcina Westphala („Architektura
militaria” grodu nad Motława) znalazły się w książce pod redakcją G. Bukała pt. Gdańskie
fortyfikacje, której prezentacja odbyła się w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

•

9 III 2007 r. — mgr Bartłomiej Garba, pracownik archiwum, w ramach spotkań z młodzieżą
przeprowadził zajęcia dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (32 osoby),
na których zaznajomił licealistów z historią archiwum, jego zasobem, zasadami korzystania
oraz zaprezentował wybrane materiały archiwalne. • 20 III—13 IV 2007 r. — na praktyce
II stopnia przebywał w archiwum student z Uniwersytetu Gdańskiego.

•

l—lI kwartał 2007 r. — mgr Anna Sylwia Kolas, pracownik archiwum i prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół AP w Gdańsku, koordynowała wspólne prace archiwum
i stowarzyszenia, związane z przeprowadzeniem 4 kursów kancelaryjno-archiwalnych
pierwszego stopnia (40 osób) oraz I kursu kancelaryjno-archiwalnego drugiego stopnia
(8 osób).
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AP W KATOWICACH

•

29 X 2006—16 II 2007 r. — w siedzibie archiwum była czynna wystawa pt. Wielkie rody —
wielka własność. Materiały do dziejów własności ziemskiej na pruskim Górnym Śląsku
1742—1922 w

zasobie Archiwum

Państwowego

w Katowicach”.

Na ekspozycji

zaprezentowano materiały źródłowe dotyczące wielkiej własności ziemskiej na terenie
pruskiego Górnego Śląska od 1742 r., tj. od formalnego zajęcia Śląska przez Prusy
Fryderyka II Wielkiego w wyniku pokoju berlińskiego, aż do 1922 r., kiedy to dokonał się
faktyczny podział Górnego Śląska pomiędzy Republikę Weimarską a II Rzeczpospolitą
Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów oraz studentów. Impreza
była objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz
patronatem medialnym przez regionalne środki masowego przekazu. Z okazji wystawy
ukazał się katalog.
•

27 III 2007 r. — pracownicy archiwum przyjęli uczniów z Gimnazjum dla Dorosłych
w Siemianowicach Śląskich. W trakcie wizyty zwiedzono pracownię naukową, magazyny
oraz pracownie: konserwacji, introligatorską i fotograficzną. Uczniowie wysłuchali również
prelekcji nt. organizacji pracy i zasobu archiwum, zasad udostępniania akt w pracowni
naukowej, podstaw ochrony zasobu oraz korzystania z baz danych.

AP W KIELCACH
•

28 II 2007 r. — Kazimierz Nobis, pracownik archiwum, przeprowadził seminarium
kancelaryjno-archiwalne

dla

przedstawicieli

organów

gmin

i

organów

powiatu

w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Kielcach.
•

16 III — 4 IV 2007 r. — w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli prezentowana była
wystawa

„Powiew

Wolności”

obrazującej

dzieje

Solidarność

Regionu

„Ziemia

Świętokrzyska” w latach 1980—1991, której współautorem był sandomierski oddział
archiwum.
•

27 III 2007 r. — w radio Kielce wyemitowano wywiad z dyrektorem archiwum na temat
dokumentacji projektowej nowej siedziby archiwum. • I kwartał 2007 r. — pracownicy
archiwum przygotowali i przeprowadzili zajęcia naukowe o zasobie archiwum i sposobach
korzystania

z

archiwaliów

dla

studentów

Wydziału

Informacji

Naukowej

i Bibliotekoznawstwa Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (1 grupa), zajęcia na temat
poszukiwań

genealogicznych

dla

młodzieży

szkolnej

(4

grupy)

oraz

zajęcia

popularyzatorskie dla młodzieży z Izraela (4 grupy).
AP W KOSZALINIE
•

11 I 2007 r. — mgr Sławomir Miara, kierownik szczecineckiego oddziału archiwum, wygłosił
dla członków szczecineckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego referat pt.
„Zasób AP w Koszalinie Oddział w Szczecinku — zakres źródłowy do dziejów ziemi
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szczecineckiej”.
•

12, 16 I 2007 r. — mgr Krzysztof Chochuł, kierownik słupskiego oddziału archiwum, udzielił
dwóch wywiadów dla Radia Koszalin, w których informował o materiałach archiwalnych
z regionu słupskiego znajdujących się w Landesarchiv Greifswald oraz przedstawił dzieje
pożydowskiego domu pogrzebowego w Słupsku.

•

27 I 2007 r. — mgr Waldemar Chlistowski z AP w Koszalinie przygotował i przeprowadził 10
godz. wykładów dla nauczycieli, uczestników szkoleń Centrum Edukacji Nauczycieli
w Koszalinie (28 osób). Tematyka obejmowała dzieje i zadania archiwów na świecie
i w Polsce,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

AP

w

Koszalinie.

Słuchaczom

zaprezentowano także wybrane materiały z zasobu archiwum.
•

14 II 2007 r. — koszalińskie archiwum odwiedziła wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 w Koszalinie, których przyjęła mgr Joanna Chojecka, dyrektor placówki. Część wizyty
stanowiła lekcja archiwalno-genealogiczna, w trakcie której uczniowie poznali podstawy
genealogii, w szczególności związane z odtwarzaniem dziejów swojej rodziny oraz
zapoznali się z materiałami ze zbiorów archiwum.

•

20 II 2007 r. — w wyniku przeprowadzonych rozmów z Jerzym Gasiulem, redaktorem
naczelnym szczecineckiego dwutygodnika lokalnego „Temat” uzgodniono, że szczecinecki
oddział archiwum będzie miał na łamach dwutygodnika stałą rubrykę pt. „Z zasobu
szczecineckiego archiwum”.

•

21 II, 1 III 2007 r. — mgr Sławomir Miara, kierownik szczecineckiego oddziału archiwum,
oraz mgr Monika Głuszak, pracownik archiwum,wystąpili w 2 audycjach telewizji
regionalnych: TV Kablowej „Gawex” i TV Kablowej „Vectra”, przedstawiając dzieje
archiwum, jego zasób, zakres działania oraz historię powstania i sposób przejęcia przez
archiwum najciekawszych dokumentów z jego zbiorów.

•

21 II, 9 III 2007 r. — mgr Sławomir Miara, kierownik szczecineckiego oddziału archiwum,
udzielił dwóch wywiadów dla dwutygodnika na temat powojennych zniszczeń Szczecinka
pt. „Zniszczone [jakoby] miasto” oraz na temat pierwszych polskich osadników na ziemi
szczecineckiej pt. „W poszukiwaniu korzeni”.

•

1 III 2007 r. — mgr Sławomir Miara, kierownik szczecineckiego oddziału archiwum, wygłosił
dla członków szczecineckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego referat pt.
„Straty powstałe w Szczecinku w wyniku działań wojennych, w materiałach źródłowych
szczecineckiego archiwum. Mity a rzeczywistość”.

•

22 III 2007 r. — mgr S. Miara wygłosił wykład pt.,, Pierwsze dni wolności!? Szczecinek
w dokumencie, Fakty. Mity. Rzeczywistość” dla słuchaczy „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
Fragmenty wykładu nagrała i wyemitowała lokalna TV Kablowa „Vectra”, a całość została
nagrana na potrzeby Uniwersytetu i szczecineckiego oddziału PTH.
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AP W KRAKOWIE

•

18 I 2007 r. — mgr Maciej Dudek, kierownik tarnowskiego oddziału archiwum, udzielił
wywiadu „Dziennikowi Polskiemu nt. nowych technologii stosowanych w archiwach
państwowych. W swoim wystąpieniu podkreślił, że nowe media elektroniczne bardzo
usprawniły pracę, a jednocześnie zwrócił uwagę na techniczne problemy zabezpieczenia
informacji przechowywanych na innych nośnikach niż papier (taśmy audio-video,
dokumentacja elektroniczna, fotograficzna itp.).

•

III 2007 r. — w siedzibie archiwum otwarto wystawę pt.: „Dawny Kraków”. Na ekspozycji
zaprezentowano kolorowe skany widoków miasta Krakowa z XIX i początku XX w.

•

I kwartał 2007 r. — w ramach działalności Gospodarstwa Pomocniczego AP w Krakowie
przeprowadzono 2 kursy kancelaryjno-archiwalne I stopnia (40 uczestników) oraz
4 szkolenia kancelaryjno-archiwalne dla: Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
(36 uczestników), Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji
(2 szkolenia dla 42 uczestników) oraz dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Targu (25 uczestników). • I kwartał 2007 r. — archiwum rozpoczęło
prace nad przygotowaniem Internetowej prezentacji multimedialnej związanej z 750-leciem
lokacji miasta Krakowa. Na specjalnej stronie www będą prezentowane materiały
archiwalne dotyczące dziejów miasta.

•

I kwartał 2007 r. — mgr Magdalena Marosz, dyrektor archiwum, prezentowała materiały
związane z historią miasta w XIX i XX w. na potrzeby cyklu audycji telewizyjnych dla TVP
Kraków pt. „Od Okołu do Nowego Miasta”.

•

I kwartał 2007 r. — współpraca archiwum z Programem 1 Telewizji Polskiej przy
przygotowaniu audycji pt.: „Sekrety Rodzinne”, poświęconej krakowskiej rodzinie Stuhrów.

•

I kwartał 2007 r. — współpraca oddziału bocheńskiego archiwum z ‚„Gazetą Krakowska”
przy przygotowywaniu artykułów o historii regionu. Udzielono informacji do artykułów pt.:
„Włoscy żupnicy”, „O bocheńskich Walentych”, „Jubileusz 190-lecia istnienia Gimnazjum
i Liceum w Bochni”, „Powszechny rejestr rowerów i wszelkich pojazdów z 1922 r.”

•

I kwartał 2007 r. — mgr Joanna Potasz, kierownik bocheńskiego oddziału archiwum, oraz
mgr Agnieszka Gicala, udzieliły wywiadów „Gazecie Krakowskiej” nt. lokacji miasta Bochni
oraz najstarszych dokumentów związanych z historią miasta.

AP W LESZNIE
•

9 I 2007 r. — mgr Elżbieta Olender, dyrektor archiwum, poprowadziła gościnny wykład dla
studentów archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat historii,
działalności i zasobu archiwum.

•

27 II 2007 r. — archiwum i Muzeum Okręgowe w Lesznie podjęły wspólne działania
zmierzające do pozyskania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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w ramach programu „Patriotyzm jutra”. Opracowano projekt „Południowo-zachodnia
Wielkopolska w XIX wieku — dwie drogi do niepodległości”. W ramach jego realizacji
przewiduje się druk tekstów źródłowych i wystawę.

•

III—IV 2007 r. — pracownicy archiwum przygotowali ekspozycję pt.,, Południowozachodnia Wielkopolska w dobie Księstwa Warszawskiego”. Wystawa i towarzysząca jej
prelekcja zostały przygotowane z myślą o młodzieży szkół średnich i gimnazjów. Zwiedziło
ją 7 klas (łącznie 150 osób). Przy okazji wystawy uczniowie wysłuchali także informacji
o dziejach AP w Lesznie zgromadzonym zasobie. Ekspozycję zwiedziły także 2 wycieczki
szkolne, zapoznając się przy tej okazji z pracą archiwum i jego zasobem.

AP W LUBLINIE
•

17 I 2007 r. — dr Piotr Dymmel, dyrektor archiwum, spotkał się z dyrektorem lubelskiego
oddziału TVP dr. Tadeuszem Doroszukiem. Rozmowa dotyczyła współpracy między
archiwum a TVP 3 Lublin w zakresie popularyzacji historii regionalnej i wiedzy o archiwach.
W ramach współpracy telewizja przeniosła na nośnik cyfrowy film nagrany w 1998 r.
z okazji 80-lecia archiwum.

•

24—25 I 2007 r. — w archiwum odbyło się, współorganizowane przez Fundację IARD
z Mediolanu oraz Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS z Torunia,
szkolenie „Biblioteka cyfrowa: Technologiczne aspekty procesu digitalizacji i wpływ jakości
baz danych na ochronę treści cyfrowych”. Uczestniczący w szkoleniu pracownicy
regionalnych archiwów, bibliotek, muzeów i instytucji kultury mogli zapoznać się
z zagadnieniami cyfryzacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych oraz problematyką
elektronicznego zarządzania treścią. Przedstawiciele 1Cl MSS zaprezentowali projekt
Euridice i kurs do nauczania na odległość „Typy dokumentów archiwalnych”. Duże
zainteresowanie wzbudziła prezentacja pracowni digitalizacji AP w Lublinie i procesu
skanowania materiałów archiwalnych. Szkolenie prowadzili: Giovanni Resta z Włoch oraz
Sebastian Michałek i Piotr Ryszewski z Polski. Prezentację procesu digitalizacji
przygotowali Marek Krzykała i Rafał Maryś, pracownicy AP w Lublinie.

•

23 III 2007 r. — dr Piotr Dymmel, dyrektor archiwum, spotkał z Piotrem Glądałą, prezesem
Lubelskiego

Towarzystwa

Genealogicznego.

Towarzystwo

wystąpiło

z

propozycją

współpracy w zakresie tworzenia na podstawie akt USC bazy danych przydatnej do
poszukiwań i badań genealogicznych. W trakcie spotkania został przedstawiony
dotychczasowy dorobek archiwum w zakresie tworzenia pomocy archiwalnych potrzebnych
w pracy genealoga.
•

31 III 2007 r. — dr Piotr Dymmel, dyrektor archiwum, na zaproszenie lubelskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wygłosił prelekcję na temat materiałów archiwalnych
i zasadach ich poszukiwań w celach reprywatyzacyjnych i genealogicznych.
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•

I kwartał 2007 r. — archiwum uzyskało dofinansowanie wyposażenia pracowni digitalizacji
w wysokości 60 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe —
priorytet 5. Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego. Program realizowany
jest przez Ministra Kultury, a jednym z jego celów jest m. utrwalanie zasobów dziedzictwa
kulturowego w formie cyfrowej. Dzięki dofinansowaniu archiwum zakupi serwer do
gromadzenia i udostępniania kopii cyfrowych oraz skaner płaski o obszarze roboczym A2
ze stacją roboczą. Realizacja projektu przyśpieszy i ułatwi proces digitalizacji w lubelskim
archiwum, a zwłaszcza usprawni udostępnianie kopii cyfrowych, zarówno w pracowni
naukowej, jak i on-line. Uruchomienie nowego wyposażenia powinno nastąpić w lipcu br.

AP W ŁODZI
•

13 I 2007 r. — archiwum było jednym ze współorganizatorów wystawy w Muzeum
Kinematografii w Łodzi, zatytułowanej „100 lat Kinematografii Kolskiej”, poświęconą
filmowemu dorobkowi rodziny Kolskich. Przedstawiono na niej m.in. dokumenty
i ikonografię ze zbiorów archiwum.

•

18 I 2007 r. — pracownicy archiwum zapoznali w ramach przedmiotu „Archiwista
a bibliotekarz” studentów kierunku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Łódzkiego z organizacją działalnością i specyfiką pracy w archiwum oraz zasadami
udostępniania i korzystania z materiałów archiwalnych.

•

19 I 2007 r. — pracownicy archiwum zaprezentowali uczniom Klasy Regionalnej XXX LO
w Łodzi

zasady

funkcjonowania

pracowni

naukowej

oraz

pracowni

konserwacji

i mikrofilmowania akt. Szkoła, działająca pod Honorowym Patronatem Prezydenta Łodzi,
realizuje program autorski „Pokochaj Łódź”.
•

26 I 2007 r. — archiwalia ze zbiorów AP w Łodzi (zespół Spółka Akcyjna Wyrobów
Bawełnianych I. K. Poznański w Łodzi z lat 1875—1945) zaprezentowano w nowo
otwartym Muzeum Fabryki na terenie handlowo-rekreacyjno-kulturalnego Centrum
Manufaktura w Łodzi. Wystawę poświęcono wydarzeniom z życia twórcy i historii
kompleksu fabryczno-pałacowego byłych zakładów L K. Poznańskiego.

•

26 I 2007 r. — archiwum czynnie włączyło się w organizację obchodów 120-lecia
inauguracji działalności Domu Koncertowego Ignacego Vogla w Łodzi, poprzednika
Filharmonii Łódzkiej oraz 120-lecia urodzin jej patrona Artura Rubinsteina w budynku
Filharmonii przy ul. Narutowicza 8, współorganizując wystawę oraz pokaz multimedialny.
Na ekspozycji zaprezentowano m.in. oryginał księgi z aktem urodzenia wybitnego pianisty
oraz Księgę Ludności Stałej m. Łodzi z wpisem dotyczącym rodziny Rubinsteinów,
fotografie ze zbiorów ikonograficznych oraz artykuły i informacje prasowe z prasy
przechowywanej w bibliotece łódzkiego archiwum.

•

26 I 2007 r. — Piotr Strembski, pracownik archiwum, jest twórcą i autorem wyboru
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dokumentów i not historycznych na kolejną wirtualną wystawę poświęconą życiu
muzycznemu w Łodzi i 120-leciu urodzin wybitnego pianisty Artura Rubinsteina,
zatytułowaną „Łódzcy symfonicy 1887—2007. W 120. rocznicę urodzin Artura Rubinsteina”.
Ekspozycja prezentuje w pięciu odcinkach chronologicznych in. dokumenty i fotografie
obrazujące najważniejsze wydarzenia z życia muzycznego Łodzi na przestrzeni 120 lat
(http:Ilwww. lodz. ap.goy. pl/symfonicyl . html).
•

26 III 2007 r. — Adam Lajdenfrost, kustosz łódzkiego archiwum, przeprowadził ćwiczenia
dla studentów IV roku UŁ kierunku geografia urbanistyczna. W ramach przedmiotu
„Pracownia magisterska” studenci zapoznali się z materiałami archiwalnymi dotyczącymi
rozwoju przestrzennego Łodzi, rozwoju zabudowy i zmian w morfologii przestrzeni
miejskiej, sposobami poszukiwań i dotarcia do interesujących akt oraz przechowywanymi
w archiwum materiałami kartograficznymi. Zajęcia odbyły się w pracowni naukowej przy
pl. Wolności 1.

•

27 III 2007 r. — AP w Łodzi zostało odznaczone medalem pamiątkowym „Pro publico bono”
im. Sabiny Nowickiej za kreatywne i ważne społecznie dokonania na rzecz kultury
narodowej i miasta Łodzi”. Wyróżnienia, ustanowione przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi,
przyznano po raz pierwszy, a wśród laureatów znalazły się m.in. instytucje kultury, które
wniosły niepowtarzalne wartości do życia kulturalnego miasta. Uroczystość wręczenia
medali miała miejsce w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. Medal w imieniu archiwum odebrał
dyrektor Piotr Zawilski.

•

29 III 2007 r. — Julian Baranowski, starszy kustosz łódzkiego archiwum, przyjął grupę
dziennikarzy oraz studentów z Berlina i Łodzi, interesujących się problematyką żydowską
w okresie II wojny światowej. Zebrani obejrzeli dokumenty z zasobu archiwum, dotyczące
zagłady Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej, w szczególności akta z zespołów:
Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim Zarząd Getta okupacyjnego Zarządu
Miejskiego w Łodzi.

•

30 III 2007 r. — AP w Łodzi udostępniło materiały ze Zbioru druków i pism ulotnych (m.in.
egzemplarze „Biuletynu Kujawskiego” — tygodnika podziemnego, wydawanego w Łodzi
w latach 1941—1942) na wystawę zatytułowaną „Armia Krajowa. W 65. rocznicę nadania
siłom zbrojnym w kraju nazwy Armia Krajowa”. Ekspozycję, poświęconą genezie, strukturze
organizacyjnej oraz organizacji zadań propagandowych, wywiadowczych i dywersyjnych
AK, można oglądać w radogoskim oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
(ul. Zgierska 147).

AP W OLSZTYNIE

•

III 2007 r. — Beata Wacławik i Beata Rydzińska z olsztyńskiego archiwum przyjęły grupy
proseminaryjne i seminaryjne studentów Politologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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w Olsztynie, którzy zapoznali się ze źródłami do dziejów najnowszych Warmii i Mazur,
pomocami ewidencyjno-informacyjnymi, przede wszystkim do zespołów partyjnych, jak
również poznali zasady udostępniania i korzystania z akt.
AP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

•

15 II 2007 r. — tomaszowski oddział archiwum, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim oraz
tomaszowskie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego zorganizowało seminarium pod
hasłem „190. rocznica śmierci Tomasza hrabiego Ostrowskiego”. Spotkanie zaszczycili
swoją obecnością m.in.: Juliusz i Jan Ostrowscy, potomkowie założyciela Tomaszowa,
zastępca prezydenta miasta Tomaszowa — Waldemar Wendrowski, prezes łódzkiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego — prof. dr hab. Alicja Szymczakowa,
pracownicy AP w Piotrkowie Trybunalskim z dyrektorem Tomaszem Matuszakiem na czele,
przedstawiciele placówek kulturalnych, oświatowych z terenu miasta, archiwiści, historycy,
muzealnicy oraz młodzież szkolna. Wystąpienia w ramach sesji: wykład dr. Jarosława Kity
z Instytutu Historii UŁ pt. „Tomasz Ostrowski (1735—1817). Szkic do portretu oświeconego
arystokraty”; komunikat mgr. Andrzeja Wróbla z mazowieckiego oddziału archiwum
pt. „Pałac Ostrowskich w Ujeździe. Zarys dziejów”; 3) komunikat mgr. Andrzeja
Kędzierskiego z Muzeum w Tomaszowie pt. „Pałac Ostrowskich w Tomaszowie
Mazowieckim. Zarys dziejów”; komunikat dr. Mariusza Ziółkowski z Muzeum w Tomaszowie
Mazowieckim

pt.

„Rezydencje

Ostrowskich

w

świetle

badań

archeologicznych”.

Podsumowania seminarium dokonał prowadzący, dyrektor mgr Tomasz Matuszak.

•

II 2007 r. — w siedzibie archiwum w przygotowano wystawę pt. „Archiwalia nieznane”, na
której pokazano fotografie z albumów mało znanych i nie pokazywanych publicznie.
Z okazji przypadającej w 1928 r. 350. rocznicy założenia przez króla Stefana Batorego
Uniwersytetu w Wilnie Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej USB w Wilnie
opublikowała pamiątkowy album, zatytułowany Album obchodu 35O-lecia Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie. Wydawnictwo było rozpowszechnione przede wszystkim wśród
absolwentów tej szacownej uczelni. Jednym z nich był piotrkowski notariusz Marian
Byczkowski. W latach 90. XIX w., znana warszawska firma Towarzystwo Przemysłu
Metalowego Konstanty Rudzki i Ska S.A. budowało mosty kolejowe dla kolei ussuryjskiej
oraz na rzece Niemen. W zasobie archiwum znajdują się dwa albumy fotograficzne
dokumentujące te inwestycje. Fotografie z albumu poświęconego 350. rocznicy utworzenia
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie zostały także umieszczone w internecie, na
stronie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, zakładka „wystawy online”.

•

29 III 2007 r. — tomaszowski oddział archiwum, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim oraz
tomaszowskie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego zorganizowało uroczyste
spotkanie poświęcone postaci dr hab. Ryszarda Kotewicza — wybitnego historyka,
archiwisty, nauczyciela akademickiego — z okazji 70. rocznicy urodzin i 10. rocznicy
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śmierci. Uroczystość odbyła się w tomaszowskim oddziale archiwum. Na okolicznościowej
ekspozycji zaprezentowano dokumenty, dyplomy, odznaczenia, zdjęcia oraz publikacje
R. Kotewicza. Eksponaty udostępniła kie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego
Józefa Kotewicz, część zaś pochodziła ze zbiorów piotrkowskiego archiwum. Wystawa
czynna będzie do końca kwietnia 2007 r.
AP W POZNANIU
•

13 I 2007 r. — materiały m.in. z zasobu AP w Poznaniu eksponowano na otwartej
w Ratuszu wystawie pt. „Między tradycją a nowoczesnością. Żydzi poznańscy w XIX I XX
wieku”.

•

31 I 2007 r. — archiwum udostępniło materiały ze swojego zasobu na wystawę w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu z okazji jubileuszu 10-lecia uruchomienia
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

•

8 II 2007 r. — w gmachu archiwum otwarto wystawę pt. „Dwory, zamki i pałace w zasobie
ikonograficznym Archiwum Państwowego w Poznaniu”.

•

15 II 2007 r. — w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu odbyła się promocja książki
Janusza Sobczyńskiego pt. „Jan Zamełka (Zemelius) z Konina” oraz otwarcie wystawy
„Kaliskie lata Jana Zamełki”, na której wyeksponowano materiały z zasobu AP w Poznaniu.

•

14 III 2007 r. — mgr Maciej Zdunek, pracownik oddziału gromadzenia i opracowania
zasobu poznańskiego archiwum, wziął udział w nagraniu materiału „Historia na temat
kartoteki procesów o czary” dla telewizji Discovery TVN do programu pod roboczym tytułem
„Tropiciele Tajemnic”.

•

I kwartał 2007 r. — dr Andrzej Choniawko, pracownik oddziału gromadzenia i opracowania
zasobu poznańskiego archiwum, wybrał dokumenty na wystawę z okazji jubileuszu 50-lecia
telewizji poznańskiej.

AP W SZCZECINIE
•

19 I 2007 r. — archiwum, wraz z Szczecińskim Towarzystwem Naukowym, Uniwersytetem
Szczecińskim oraz szczecińskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowało
edycję (koniec 2006 r.) i promocję książki pod redakcją Małgorzaty Machałek i Jana
Machojaka, zatytułowanej Narodziny III Rzeczypospolitej. Pomorze Zachodnie w latach
1988—1 990. Publikacja jest pokłosiem sesji naukowej współorganizowanej przez
archiwum oraz dwóch spotkań dyskusyjnych, w których wzięli udział politycy — uczestnicy
przemian lat 1988—1990 w regionie zachodniopomorskim. Składa się z dwóch części.
Pierwszą stanowią referaty naukowe historyków i politologów ze szczecińskiego,
poznańskiego i warszawskiego środowiska naukowego, druga zaś jest zapisem dyskusji
z udziałem m.in. wspomnianych już posłów, senatorów, uczestników przeobrażeń lat 1988
—1 990.

42

•

26 I 2007 r. — odbyła się promocja albumu Zamki i rezydencje na Pomorzu Zachodnim,
stanowiącego pokłosie międzynarodowej sesji naukowej i towarzyszącej jej wystawie
zabytków i archiwaliów, której archiwum było współorganizatorem — wraz z Zamkiem
Książąt

Pomorskich,

Regionalnym

Ośrodkiem

Badań

i

Dokumentacji

Zabytków

w Szczecinie, Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Landesamt
fur Denkmalpflege w Schwerinie, Landesarchiv Greifswald oraz Biurem Dokumentacji
Zabytków w Szczecinie — w 2006 r. Album prezentuje pomorskie zamki i rezydencje wraz
z opisem ich dziejów i stanem obecnym.
•

29 I 2007 r. — dr Jan Macholak, zastępca dyrektora archiwum, jest współautorem albumu
o Szczecinie, który ukazał się w szczecińskim wydawnictwie „Albatros”. Kalendarium
historyczne dziejów miasta oraz jego przeobrażenia po 1945 r. przygotowano na podstawie
źródeł z zasobu szczecińskiego archiwum oraz lokalnej prasy.

•

30 I 2007 r. — podczas spotkania z burmistrzem Gminy Police podjęto inicjatywę
wspólnego przygotowania monografii Polic, której wydawcą będzie działająca przy
archiwum Oficyna Wydawnicza „Dokument”. Praca obejmować będzie dzieje miasta i okolic
od czasów najdawniejszych po współczesność.

•

31 I 2007 r. — na spotkaniu z pracownikami Muzeum Narodowego w Szczecinie omawiano
współpracę odnoszącą się do inicjatyw w zakresie przygotowywania ekspozycji
tematycznych, m.in. planowanej wystawy poświęconej mniejszości ukraińskiej na Pomorzu
Zachodnim.

•

1 II 2007 r. — w promocji książki, wydanej przez Oficynę Wydawniczą „Dokument”, pt. Od
Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych
Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim, pod redakcją Kazimierza Kozłowskiego I
Lecha Pałasza, wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego Szczecina, autorzy
opublikowanych referatów, dziennikarze, publicyści. Na zawartość opracowania składają
się wystąpienia prezentowane podczas współorganizowanej przez szczecińskie archiwum
sesji naukowej z czerwca 2006 r., której pokłosiem jest promowana publikacja.

•

17 II 2007 r. — dr Jan Macholak, zastępca dyrektora archiwum, uczestniczył w pożegnaniu
proboszcza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego parafii pw. Św. Trójcy w Szczecinie.
Ksiądz radca Piotr Gaś został proboszczem parafii pw. Św. Trójcy w Warszawie. Jako
duszpasterz szczeciński, współpracował z archiwum wiele inicjatyw, przede wszystkim
organizując sesje naukowe związane z dziejami Kościoła na Pomorzu i zasobami
archiwalnymi dotyczącymi tej problematyki.

•

23 II 2007 r. — w siedzibie archiwum odbyło się spotkanie z prof. Edwardem Rymarem,
znanym historykiem pomorskim, autorem m.in. dwutomowego opracowania Rodowód
książąt pomorskich (2005) i licznych prac dotyczących stosunków brandenbursko-
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pomorskich w średniowieczu. Zorganizowano je w 70. rocznicę urodzin Profesora.
Wygłoszony przez prof. E. Rymara referat pt. „Pięćdziesięcioletnie obcowanie ze źródłami
historycznymi ze szczególnym uwzględnieniem badań bieżących” był swego rodzaju
analizą i oceną tych źródeł archiwalnych, którym poświęcił swoje zainteresowania
naukowe.
•

27 II 2007 r. — mgr Witold Mijal i mgr Iga Bańkowska, pracownicy archiwum,
przeprowadzili lekcję historyczną dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
na której omówili zasób szczecińskiego archiwum oraz formy jego udostępniania.

•

28 II 2007 r. — archiwum podjęło rozmowy z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych
w sprawie drugiego poszerzonego wydania albumu o Cmentarzu Centralnym w Szczecinie,
którego współwydawcą była Oficyna Wydawnicza „Dokument” AP w Szczecinie. Publikacja,
w części historycznej oparta na materiałach źródłowych z zasobu archiwum, cieszyła się
dużym zainteresowaniem, stąd pojawiła się potrzeba drugiego wydania.

•

28 II 2007 r. — prof. K. Kozłowski i mgr Andrzej Jabłoński po raz kolejny spotkali się
z kierownictwem Polskiego Radia Szczecin w sprawie realizacji wspólnego projektu
digitalizacji zbioru nagrań oraz ich szerokiego udostępniania.

•

26 III 2007 r. — nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu historycznego dla młodzieży szkół
pomorskich. Archiwum, podobnie jak Muzeum Narodowe w Szczecinie i Książnica
Pomorska, ufundowało nagrody książkowe dla laureatów, które wręczał dr Jan Macholak.

•

27 III 2007 r. — mgr Andrzej Jabłoński przeprowadził zajęcia ze studentami Uniwersytetu
Szczecińskiego, obejmujące zagadnienia związane z informacją archiwalną, edycją źródeł
archiwalnych na nowych nośnikach, połączone z prezentacją zasobu oraz formami jego
udostępniania.

•

I kwartał 2007 r. — szczecińskie archiwum podjęło współpracę z portalem internetowym
Sedina w celu digitalizacji ksiąg adresowych Szczecina „Stettiner Adressbuch”. Do tej pory
na nośniku elektronicznym znalazło się 19 roczników z lat 1829—1882.

AP W TORUNIU

•

22 III 2007 r. — dr Tomasz Dziki zamieścił artykuł o dziejach Kowala w książce pt. Kowal
poprzez wieki. Materiały do dziejów Kowala i jego okolicy z konferencji naukowej
„Społeczność Kowala w dawnych czasach oraz dobie współczesnej” zorganizowanej 29 IV
2006 r. w Kowalu, której promocja odbyła się w remizie Miejskiej OSP w Kowalu.

•

I kwartał 2007 r. — mgr Beata Herdzin, dyrektor archiwum, udzieliła wywiadu
dziennikarzowi Krzysztofowi Błażejewskiemu z lokalnej gazety „Nowości” na temat profilu
użytkownika archiwum. Informacja, zatytułowana „Płacz nad księgą rodu Coyenów”,
ukazała się w „Nowościach” w dniu 13 lutego br.

•

I kwartał 2007 r. — archiwum, w ramach współpracy z Domem Muz w Toruniu, z okazji „Dni
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Szekspirowskich” udostępniło w postaci kopii zdjęcia i plakaty z przedstawień „Sen nocy
letniej” z 1923 r. i „Romeo i Julia” z 1946 r.

•

I kwartał 2007 r. — pracownicy archiwum, w ramach współpracy z Instytutem Historii
i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przeprowadzili 3 pokazy dla
studentów historii, archiwistyki oraz studentów zarządzania dokumentacją współczesną.
W trakcie prezentacji materiałów prowadzący omawiali zagadnienia z zakresu dyplomatyki,
sfragistyki, kancelarii oraz historii miasta.

•

I kwartał 2007 r. — dr Witold Szczuczko, mgr Sławomir Pułkownik i mgr Adam
Bieniaszewski przeprowadzili pokazy archiwalne dla pracowników Archiwum PAN,
Nieformalnej Grupy Młodzieży „Fotoria” z Morąga oraz uczniów gimnazjum ze Strzelna.

•

I kwartał 2007 r. — dr Tomasz Dziki z włocławskiego oddziału archiwum przeprowadził
lekcję archiwalną dla grupy studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku.

•

I kwartał 2007 r. — dr Tomasz Dziki opublikował artykuł pt. Źródła do dziejów bankowości
w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku, zamieszczony
w publikacji Dzieje pieniądza i bankowości regionu kujawsko- pomorskiego. Stan
i perspektywy badań.

AP M.ST. WARSZAWY
•

4 I 2007 r. — TVP „Wiadomości” wyemitowało program przygotowany z okazji zmiany
ustawy o opłacie skarbowej i likwidacji znaczków skarbowych, do którego Archiwum
udostępniło XIX- i XX-wieczne akta z załączonymi do pism znaczkami skarbowymi.

•

8 I 2007 r. — pracownicy przeprowadzili lekcję archiwalną dla studentów historii UW,
poświęconą działalności żandarmerii carskiej i ochrany w świetle dokumentów tych
organów.

•

11 I 2007 r. — pracownicy przeprowadzili kwerendę i dokonali wyboru materiałów dla ekipy
publicznej telewizji japońskiej NHy, która przygotowywała materiał filmowy poświęcony
światowemu dziedzictwu kulturalnemu oraz kolejny program o odbudowie Warszawy ze
zniszczeń wojennych.

•

19 I 2007 r. — Archiwum udostępniło TVP Kultura niemieckie plany przebudowy Warszawy
(tzw. plany Pasta) do realizowanego programu o wystawie pt. „Wartopia — Warszawa
czasów niemieckich w wyobraźni studentki A. Polisiewicz”.

•

26 1 2007 r. — na przeprowadzonej przez pracowników archiwum lekcji, połączonej
z pokazem dokumentów do historii Warszawy i kościoła, studenci UKSW zapoznali się
z historią działalnością i zasobem archiwum.

•

23 III 2007 r. — podczas pokazu zorganizowanego przez pracowników archiwum, studenci
Akademii Humanistycznej w Pułtusku zapoznali się z metodami opracowywania materiałów
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aktowych, kartograficznych i ikonograficznych, zasadami sprawowania nadzoru nad
archiwami zakładowymi, udostępnianiem akt i metodami ich zabezpieczania (konserwacja).
•

III 2007 r. — M. Prusak udzieliła konsultacji firmie „Rochstar”, produkującej dla TVP cykl
programów na temat genealogii znanych postaci medialnych, wykorzystując akta zespołu
Hipoteka Warszawska.

5.

•

Kartografia

miast

Mazowsza

NOWOŚCI WYDAWNICZE
i

ziemi

dobrzyńskiej

do

końca

XIX

wieku,

A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Warszawa—Pułtusk 2006, SS. 276, ISBN 83—
89709—66—X, ISBN 83—89115—56—5. cena 120 zł. Przedmiotem pracy są mapy i plany
miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX w. z pominięciem kartografiki
Warszawy. W książce zaprezentowano mapy wieloskalowe 49 ośrodków miejskich,
które odgrywały w końcu XIX w. ważną rolę w życiu gospodarczym, politycznym,
społecznym i prawnym tego terenu. Autorzy opisali dzieje tych miast i losy zbiorów
kartograficznych dotyczących takich miejscowości, jak min.: Grójec, Płock, Piaseczno czy
Skierniewice. Dołączyli też ilustracje map i planów z opisami katalogowymi, bibliografię
oraz indeks autorów map i wykaz skrótów.

•

Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4, Echa Katynia, oprac. zbior., Warszawa 2006, ss. 620,
ISBN 83—89115—57—3, cena 73 zł. Tom czwarty zamyka edycję źródeł dotyczących
zbrodni ludobójstwa, przez ponad półwiecze ukrywanej i fałszowanej — na szczeblu
najwyższych władz partyjnych i państwowych ZSRR — prawdy o Katyniu. To wspólne
polsko-rosyjskie wydawnictwo realizowane na podstawie porozumienia archiwalnego,
podpisanego w Warszawie 27 kwietnia 1992 r. przez dyrektorów służb archiwalnych Polski
i Rosji. Tom czwarty zatytułowany Echa Katynia obejmuje przekazy źródłowe wytworzone
od kwietnia 1943 r. do marca 2005 r. Otwiera go komunikat radia berlińskiego z 13 kwietnia
1943 r. o odnalezieniu w Lesie Katyńskim pod Smoleńskiem masowych grobów polskich
jeńców wojennych. Dalej zamieszczono przekazy obrazujące wydarzenia i perturbacje na
arenie międzynarodowej. W publikacji znalazły się ponadto dokumenty archiwalne
dotyczące kontaktów dyplomatycznych, korespondencja o charakterze politycznym,
decyzje Biura Politycznego, postanowienia Rady Komisarzy Ludowych ZSRR. Kilka pozycji
związanych jest

z

działalnością tzw.

Komisji

Burdenki

oraz

Komisją

Rządową

ds. Kierowania Delegacją Sowiecką na Procesie Norymberskim. Część dokumentacji jest
związana z otwarciem polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Pozycję zamykającą stanowi uchwała Sejmu RP w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej z 22
marca 2005 r. Tom wypełniają również ilustracje — kserokopie wybranych przekazów
archiwalnych. Dokumenty, podobnie jak w poprzednich tomach, zostały opracowane
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zgodnie z zasadami przyjętymi dla całej edycji. W części końcowej zamieszczono indeksy
(imienny i geograficzny) oraz spisy dokumentów i ilustracji. Komitetom Redakcyjnym
przewodniczyli dyrektorzy służb archiwalnych: Dana Nałęcz i Władimir Kozłow. Wspólne
działanie zespołu polskich i rosyjskich historyków i archiwistów umożliwiło zebranie w tych
czterech tomach edycji najważniejszych źródeł dotyczących zbrodni katyńskiej.

•

Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do
archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin, ISAAR (CPF), wersja li, oprac. A. Laszuk,
Warszawa 2006, ss. 112, ISBN 83—89115—63—8, cena 21 zł. Standard opracowany
w latach

2000—2004

przez

stały

Komitet

Międzynarodowej

Rady

Archiwalnej

ds. Standaryzacji Opisów. Publikacja ta jest ważnym dokumentem dla procesu normalizacji
prac archiwalnych. Ujednolicenie zasad jest warunkiem sprawnej wymiany informacji
pomiędzy jej twórcą a użytkownikiem. W książce wyjaśniono strukturę rekordu
archiwalnego hasła wzorcowego oraz przedstawiono spójne zasady redagowania rekordów
haseł korporatywnych i osobowych. Norma ISAAR może być sprawnym narzędziem dla
archiwistów do tworzenia opisów archiwalnych wysokiej jakości.

•

VII European Conference on Archives. Archivist: Profession of the Future in Europe,
Warsaw, May 18—20, 2006 (Materiały z VII Europejskiej Konferencji na temat
Archiwów. Archiwista: zawód przyszłości w Europie, Warszawa, 18—20 maja 2006 r.),
red. nauk. W. Stępniak, Warszawa 2006, ISBN 83—89115—64—6, ISBN 978—89115—
64—5, cena 50 zł. Na zawartość książki składają się referaty wygłoszone w trakcie
Konferencji, której tematem przewodnim były zagadnienia związane z zawodem archiwisty.
Referenci mówili o roli zawodu archiwisty we współczesnej Europie, współpracy pomiędzy
europejskimi archiwistami, znaczeniu badań naukowych w archiwach, metodyki pracy
archiwisty, zarządzaniu archiwami, wprowadzaniu w archiwach nowych technologii,
obejmujących opis archiwalny oraz zasady zachowywania i zabezpieczania zbiorów.
Osobny blok poświęcono zagadnieniom kształcenia archiwistów w europejskim systemie
szkolnictwa wyższego, a także certyfikacji i akredytacji archiwistów i instytucji archiwalnych,
tworzeniu europejskich narzędzi zawodowych w postaci baz danych oraz ich standardów.

AP W SUWAŁKACH

•

Rocznik Augustowsko-Suwalski, t VI, Suwalki 2006, ss. 270, ISSN 1730—9875, cena
25,00 zł. W kolejnym tomie rocznika, współwydawanego przez suwalskie archiwum,
znalazły się głównie materiały z konferencji „Tradycje i współczesność suwalskiego
archiwum” oraz „Komuniści przeciw wolności — twarze władzy. Z historii Suwalszczyzny
w czasach PRL-u”, które odbyły się w 2006 r. w tymże archiwum. W publikacji znalazło się
6 tekstów pracowników AP w Suwałkach, w tym jeden o powstaniu i działalności
pierwszego AP w Suwałkach w latach 1921—1926.
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6. WIZYTY
AP W CZĘSTOCHOWIE
•

23 II 2007 r. — archiwum odwiedził dr Sławomir Radoń, Naczelny Dyrektor Archiwów
Państwowych. Zwiedzanie placówki i roczne sprawozdanie z działalności w 2006 r.
zakończone zostało ożywioną dyskusją.

AP W SZCZECINIE
•

5 II 2007 r. — w archiwum przebywał Jorg Zapnick z Max-Planck-lnstitut fur europaische
Rechtsgeschichte z Frankfurtu nad Menem. Rozmowy dotyczyły edycji pomorskich
ordynacji policyjnych z XVI XVII w. w ramach projektu realizowanego przez instytut.

•

19

III

2007

r.

—

w

archiwum

gościł

Przewodniczący

Sejmiku

Województwa

Zachodniopomorskiego dr Michał Łuczak i jego współpracownicy. W spotkaniu wziął udział
dyrektor prof. Kazimierz Kozłowski, zastępca dyrektora dr Jan Macholak oraz kierownicy
oddziałów Paweł Gut i Maria Frankel. Oprócz prezentacji zasobu szczecińskiego I jego
najciekawszych dokumentów, poruszano zagadnienia związane z możliwością jego
zabezpieczania poprzez m.in. digitalizację najczęściej wykorzystywanych akt. W tym
przypadku chodziło o księgi metrykalne i Urzędu Stanu Cywilnego, które mogłyby być
zdigitalizowane ze środków finansowych przeznaczanych na ten cel przez władze
wojewódzkie. Przewodniczący Sejmiku zapowiedział również wizytę w archiwum radnych,
aby mogli poznać skomplikowaną historię regionu na podstawie oryginalnych dokumentów.
AP W TORUNIU

•

6 II 2007 r. — w siedzibie toruńskiej placówki gościła grupa pracowników Archiwum PAN
z Warszawy z dr Hanną Krajewską na czele. Po spotkaniu z mgr Beatą Herdzin,
dyrektorem archiwum, przybyli zwiedzali archiwum oraz oglądali pokaz archiwaliów,
przygotowany przez dr. Witolda Szczuczko.

7. INWESTYCJE
AP W GDAŃSKU

•

I kwartał 2007 r. — w gdyńskim oddziale archiwum kontynuowano prace remontowobudowlane (rozpoczęte we wrześniu 2006 r.) przy przebudowie siedziby oddziału przy ul.
Handlowej

11,

zmierzające

do

utworzenia

pracowni

masowego

odkwaszania

— inwestycji realizowanej w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier”.
Zainstalowano urządzenia do odkwaszania papieru C900 firmy Neschen oraz rozpoczęto
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kompletowanie pozostałego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania oraz rozpoczęto
kompletowanie pozostałego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania pracowni. Dzięki temu
w najbliższym czasie rozpocznie pracę nowocześnie urządzona i wyposażona pracownia,
w której oprócz odkwaszania i wzmacnienia papieru będzie można również czyścić
i naprawiać uszkodzone akta.

A.G. Dąbrowski (AAN), E. Podgórska (ADM), H. Wajs (AGAD), E. Borodij (AP w Bydgoszczy),
A. Wełniak (AP w Elblągu z siedzibą w Malborku), K. Kubiak (AP w Kaliszu),
S. Korba (AP w Katowicach), A. Smorąg (AP w Kielcach),
M. Andrasz— Mrożek (AP w Krakowie), B. Ratajewska (AP w Lesznie),
R. Kusyk (AP w Lublinie), A. Drakoniewicz (AP w Łodzi), J. Kornek (AP w Opolu),
A. Piasta (AP w Piotrkowie Trybunalskim), L. Franciszkiewicz (AP w Płocku),
Z. Wojciechowska (AP w Poznaniu), M. Dalecki (AP w Przemyślu),
T. Radziwonowicz (AP w Suwałkach),M. Frankel (AP w Szczecinie),
B. Herdzin (AP w Toruniu), A. Wajs (AP m.st. Warszawy)
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IV. SPRAWY KADROWE
1. POWOŁANIE DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KRAKOWIE
Z dniem I lutego 2007 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołał Magdalenę
Marosz na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie, M. Marosz objęła to
stanowisko w drodze konkursu. W latach 1995—2006 była zatrudniona na stanowisku zastępcy
dyrektora AP w Krakowie.
2. ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
W SIEDLCACH
Z dniem 27 marca 2007 r. w związku z przejściem na emeryturę zakończyła pracę
długoletnia dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach, dr Urszula Głowacka-Maksymiuk.
W dniu 28 marca br. stanowisko dyrektora objął Grzegorz Welik, dotychczas zatrudniony na
stanowisku kierownika oddziału w tymże archiwum.
3. ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ
Z dniem 15 czerwca 2007 r. ze stanowiska dyrektora Archiwum Państwowego
Dokumentacji Osobowej i Płacowej odwołana została Wiesława Majak.
Z dniem 16 czerwca br. zastąpiła ją na tym stanowisku Jolanta Louchin, wcześniej odwołana ze
stanowiska dyrektora Archiwum Akt Nowych.
4. ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA ARCHIWUM AKT NOWYCH
Z dniem 16 czerwca 2007 r., po niespełna czteroletniej przerwie, na stanowisko dyrektora
Archiwum Akt Nowych powrócił dr Tadeusz Krawczak.
5.

ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA ARCHIWUM DOKUMENTACJI
MECHANICZNEJ

Dnia 30 czerwca br. ze stanowiska dyrektora Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
odwołana została Ewa Podgórska, która pełni obecnie funkcję doradcy Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych. Z dniem 1 lipca 2007 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
powołał Pana dr. Nikodema Bończę-Tomaszewskiego na stanowisko dyrektora Archiwum
Dokumentacji Mechanicznej.
6. ZMIANY KADROWE W NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Z dniem 28 marca br. przeszła na emeryturę długoletnia naczelnik Wydziału Organizacji
i Udostępniania, Danuta Rocka. Nowym naczelnikiem wydziału została dr Barbara Berska,
przeniesiona z Archiwum Państwowego w Krakowie.
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Dnia 27 kwietnia br. na emeryturę przeszedł także naczelnik Wydziału Finansowania
i Księgowości — główny księgowy Jerzy Szewczak, przez dwadzieścia lat związany z archiwami
państwowymi. Jego miejsce zajęła Beata Obrębowska, wcześniej zatrudniona w NDAP na
stanowisku audytora wewnętrznego.
Dnia 18 czerwca 2007 r. Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
zatrudnił dr Annę Krochmal na stanowisku naczelnika Wydziału Współpracy z Zagranicą.
M. Podsiadły (Wydział Kadr i Zatrudnienia NDAP)
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