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I. Z ZAGRANICY
1. „POZDROWIENIA Z WARSZAWY”
W dniach 11 maja–15 czerwca 2007 r. w Tallinie została pokazana wystawa
„Pozdrowienia z Warszawy”, przedstawiająca obraz stolicy poprzez pocztówki ze zbiorów
Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, zorganizowana przy współudziale Ambasady RP
w Tallinie. W otwarciu wystawy wzięli udział: dyrektor Archiwum Państwowego w Tallinie
Marge Tiidus, ambasador RP w Tallinie Tomasz Chłoń, Naczelny Dyrektor Archiwów
Estońskich

Tritt

Pirsko,

przedstawiciel

Towarzystwa

Przyjaźni

Polsko-Estońskiej,

profesorowie szkół wyższych i dziennikarze. Z ramienia Archiwum Państwowego m.st.
Warszawy w otwarciu wystawy uczestniczyła Danuta Skorwider-Skiba. Ekspozycja cieszyła
się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
A. Wajs (AP m.st. Warszawy)
2. WIZYTA W LONDYNIE NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
(15– 18 IX 2007 R.)
I. Naczelny Dyrektor udał się do Wielkiej Brytanii na zaproszenie organizatorów
dorocznej Sesji Stałej Konferencji Bibliotek, Archiwów i Muzeów Polskich na Zachodzie.
Zaproszenie to łączyło się z prośbą o wygłoszenie w dniu 15 września referatu na temat form
i zakresu współpracy Archiwów Państwowych z instytucjami polonijnymi. Referat ten został
przedstawiony w ramach punktu obrad, dotyczącego współpracy instytucji polonijnych
z instytucjami krajowymi. Zawierał on informacje na temat form i zakresu pomocy udzielanej
instytucjom polonijnym przez Archiwa Państwowe. Pomoc ta polega na organizacji staży
zawodowych w kraju dla kustoszy rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturalnego,
delegowaniu do ośrodków polskich archiwistów krajowych w celu organizacji archiwów,
opracowywania ich zbiorów i wdrażania kompatybilnego z krajowym systemu informacji
archiwalnej. Zakresem tych działań objęte są także prace konserwatorskie i wydawnicze.
Wielkim wyzwaniem jest podjęcie mikrofilmowania zbiorów polonijnych i uzyskanie zgody na
przekazywanie do kraju kopii pozytywowych.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podkreślił, że zachowanie narodowego
dziedzictwa kulturalnego należy do najważniejszych zadań obecnych władz państwowych,
które po raz pierwszy w powojennych dziejach Polski uruchomiły specjalne programy
i fundusze. Działalność tę prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poprzez
podległe mu instytucje, w tym Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
Obok Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z referatami wystąpili także
Dyrektorzy: Biblioteki Narodowej, Ossolineum i Biblioteki Jagiellońskiej. Sesja ta wykazała,
że Archiwa Państwowe prowadzą współpracę z partnerami polonijnymi o znacznie szerszym
zakresie niż inne krajowe instytucje pamięci. Pomoc ta nie jest przy tym obciążona
szeregiem warunków i zastrzeżeń. Oferta przedłożona przez Naczelnego Dyrektora spotkała

4
się z wysokim zainteresowaniem. Uczestnicy Sesji zostali poinformowani, że NDAP roześle
wkrótce pismo informujące o zakresie i formach pomocy, którą świadczyć będzie w ramach
programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Narodowe”, z prośbą
o nadsyłanie w terminie do końca listopada br. zgłoszeń konkretnych projektów.
II. Kolejnym punktem programu była wizyta w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen.
Sikorskiego w Londynie. Gospodarze postarali się o bardzo interesujący program spotkania,
prezentując swoje zbiory, warunki ich przechowywania oraz formy i plany działalności
Instytutu. Zostali poinformowani o gotowości Archiwów Państwowych do wspierania
w sposób szczególny tej najbardziej zasłużonej instytucji polskiej w Londynie. Uzgodniono,
że we współpracy NDAP z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego opublikowany
zostanie przewodnik po spuściźnie archiwalnej premiera Antoniego Pająka, w związku z jej
przejęciem przez Archiwum Akt Nowych. Dyr. Andrzej Suchcitz zobowiązał się do
przygotowania rozdziału tej pracy, na temat archiwaliów dotyczących premiera Pająka, które
przechowywane są w Londynie.
III. W dniu 17 września odbyła się w gmachu Ambasady RP w Londynie podniosła
uroczystość przejęcia przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Archiwum
Premiera Antoniego Pająka, przekazanego przez Córkę, p. Czesławę Pichetę. Uroczystość
zgromadziła

liczne

grono

najwybitniejszych

przedstawicieli

wychodźstwa

polskiego

w Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w niej także Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski.
Spotkanie to dało Naczelnemu Dyrektorowi możliwość przypomnienia sylwetki Premiera oraz
podzielenie się z zebranymi informacjami na temat aktualnych problemów Archiwów
państwowych, wraz z informacjami na temat rozwoju różnych form ich działalności.
IV.

Naczelny

Dyrektor

został

przyjęty

przez

pana

Prezydenta

Ryszarda

Kaczorowskiego, w jego oficjalnej siedzibie w Londynie. Spotkanie posłużyło omówieniu
spraw związanych z działalnością Rady Dziedzictwa Archiwalnego, której Pan Prezydent jest
przewodniczącym. Jednym z istotniejszych wątków rozmowy była działalność wydawnicza
NDAP i propagowanie wiedzy na temat dorobku politycznego i dziedzictwa kulturalnego
wychodźstwa polskiego. Ze szczególnie wysoką oceną pana Prezydenta spotkała się
publikacja NDAP wspomnień L.K. Paszkowskiego (Australia) „Na falach życia”. Pan
Prezydent poprosił o oddanie do Jego dyspozycji pewnej ilości egzemplarzy tej książki.
V. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych złożył także wizytę w Bibliotece
Polskiej Polskiego Ośrodka Społeczno – Kulturalnego w Londynie. Zapoznał się ze zbiorami,
warunkami ich przechowywania oraz działalnością kulturalną POSK. W trakcie spotkania
omówione zostały sprawy, związane z pomocą NDAP w zakresie opracowania i skanowania
zbiorów

ikonograficznych

Biblioteki

Polskiej.

Gospodarze

zostali

poinformowani,

że Archiwum Dokumentacji Mechanicznej zapewni opracowanie zbioru, program ich opisu
i urządzenia do skanowania. Zostali natomiast poproszeni o wskazanie osób z Londynu,
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które po przeszkoleniu przez Archiwa Państwowe prowadzić będą skanowanie tych
materiałów.
VI. Kolejną instytucją odwiedzoną przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych był Instytut im. Józefa Piłsudskiego. Naczelny Dyrektor w rozmowie
z Prezesem Instytutu p. Mieczysławem Stachiewiczem podkreślił swoje bliskie związki
z nowojorskim odpowiednikiem tego instytutu i gotowość Archiwów Państwowych do
wszechstronnego wspierania działalności tych obu instytucji.
VII. Niezwykle interesująca była także wizyta w Studium Polski Podziemnej. Prezes
dr Krzysztof Stoliński, wraz z gronem pracowników i woluntariuszy, przedstawili bardzo
szczegółowo informacje o zbiorach i działalności Studium. Pod względem form i zakresu
prac merytorycznych jest to wiodąca placówka, wśród wszystkich polskich instytucji pamięci
w Londynie. Stosuje ona w szerokim zakresie nowoczesne technologie informacyjne
i wykazuje się znaczna biegłością w pozyskiwaniu środków na działalność, w tym ze źródeł
Unii Europejskiej. Rozmawiano na temat możliwość wsparcia przez specjalistów SPP działań
Biblioteki Polskiej w zakresie skanowania jej zbiorów ikonograficznych. Skanowanie zasobu
SPP zostało dobrze przygotowane i jest obecnie prowadzone na znaczną skalę.
3. MIKROFILMOWANIE WE LWOWIE
W dniu 4 X 2007 r. wizytę w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym
Ukrainy we Lwowie złożyli dr Andrzej Biernat, dyrektor generalny NDAP i dr Jacek Krochmal,
kierownik Zakładu Naukowego Archiwistyki NDAP. Podczas rozmów uzgodniono warunki
realizacji projektu mikrofilmowania materiałów archiwalnych o proweniencji polskiej
w zbiorach ukraińskich. Projekt ten, o nazwie Ochrona polskiego dziedzictwa archiwalnego
za granicą – rejestracja i mikrofilmowanie elementów polskiego dziedzictwa archiwalnego za
granicą, jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i NDAP. W roku 2007 wytypowano do zmikrofilmowania fond 835 – Lubomirscy z lat 15861939 (2346 j.a.). W następnych latach mikrofilmowane będą kolejne zespoły archiwalne,
według spisu opracowanego w NDAP.
Ponadto

podczas

rozmów

ustalono,

że

będą

kontynuowane

prace

nad

wpisywaniem do bazy danych mapy katastru galicyjskiego. Ten wspólny, polsko-ukraiński
projekt archiwalny, jest koordynowany przez AP w Przemyślu oraz CPAHU we Lwowie.
J. Krochmal (ZNA NDAP)
4. KONFERENCJE, SEMINARIA I SPOTKANIA

•

20–21 IV 2007 r. — Maciej Zdunek, AP w Poznaniu, reprezentował archiwa
państwowe

na

konferencji

przybliżającej

zagadnienie

przechowywania, która odbyła się we Frankfurcie nad Menem.

długookresowego
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•

24–26 IV 2007 r. — Władysław Stępniak, zastępca naczelnego dyrektora archiwów
państwowych; Nikodem Bończa-Tomaszewski, doradca naczelnego dyrektora
archiwów państwowych; Anna Laszuk, kierownik COIA; Andrzej Klubiński, ZNA;
Witold Mijal, AP w Szczecinie, oraz Hubert Wajs, dyrektor AGAD, wzięli udział w III
Europejskiej Konferencji EAD, EAC i METS, która odbyła się w Berlinie.

•

27–28 IV 2007 r. — dr Andrzej Biernat, dyrektor generalny NDAP, wziął udział w
konferencji UNESCO poświęconej projektowi Archiwum Radziwiłłów, która miała
miejsce w Mińsku.
5. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW

•

1 IX 2006–31 VIII 2007 r. — w Bibliotece Polskiej w Paryżu przebywała Elżbieta Pajor
z oddziału w Kutnie AP w Płocku, gdzie zajmowała się porządkowaniem spuścizn
oraz udostępnianiem zasobu.

•

18–25 IV 2007 r. — Tadeusz Krawczak, ZNA, przebywał w Londynie w związku
z przejęciem

spuścizn:

Romana

Lewickiego,

Aleksandry

i

Mieczysława

Białkiewiczów, a także koniecznością rozpoznania zbioru Treszków oraz zbiorów
Grażyny i Janusza Sikory Sikorskiego.

•

25–26 IV 2007 r. — Władysław Stępniak, zastępca naczelnego dyrektora archiwów
państwowych, Nikodem Bończa-Tomaszewski, doradca naczelnego dyrektora
archiwów państwowych, oraz Hubert Wajs, dyrektor AGAD, wzięli udział w DLMForum w Berlinie.

•

25, 26–27 IV 2007 r. — Władysław Stępniak, zastępca naczelnego dyrektora
archiwów państwowych, wziął udział w posiedzeniu Europejskiego Oddziału
Międzynarodowej Rady Archiwów, a także reprezentował naczelnego dyrektora
w czasie spotkania Europejskiego Biura Archiwów Narodowych (EBNA) w Berlinie.

•

27 IV 2007 r. — Władysław Stępniak, zastępca naczelnego dyrektora archiwów
państwowych i Ewa Rosowska, naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej NDAP,
wzięli udział w spotkaniu podsumowującym projekt EURIDICE (www.euridiceedu.org) realizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, które odbyło
się w Berlinie.

•

22 V 2007 r. — Nikodem Bończa-Tomaszewski, doradca naczelnego dyrektora
archiwów państwowych, oraz Rafał Magryś, AP w Lublinie, wzięli udział w kolejnym
spotkaniu, utworzonej przy Komisji Europejskiej, grupy roboczej do stworzenia
portalu internetowego dla archiwów w Europie, które miało miejsce w Brukseli.

•

4–22 VI 2007 r. — Elżbieta Laska, AP w Przemyślu, udała się do Tarnopola w celu
realizacji programu „Reconstitution of the Memory of Poland”.
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•

12–17 VI 2007 r. — Władysław Stępniak, zastępca naczelnego dyrektora archiwów
państwowych, jako ekspert wziął udział w spotkaniu Komitetu Programu UNESCO
„Memory of the World” w Pretorii.

•

17–22 VI 2007 r. — Piotr Dymmel, dyrektor AP w Lublinie, i Tomasz Rodziewicz, AP
w Lublinie, udali się na Litwę w ramach bezdewizowej wymiany archiwistów.

•

25–26 VI 2007 r. — Anna Czajka, CLKA, wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej
ds. zapobiegania katastrofom, zorganizowanym w Berlinie.

•

28 VI–1 VII 2007 r. — Sławomir Radoń, naczelny dyrektor archiwów państwowych,
oraz jego zastępca Władysław Stępniak przebywali, na zaproszenie szefa Federalnej
Agencji ds. Archiwów Rosji, w St. Petersburgu, gdzie wzięli udział w uroczystościach
związanych z otwarciem nowej siedziby Rosyjskiego Państwowego Archiwum
Historycznego.

•

VI 2007 r. — archiwiści czescy Tinzowa i Bohumir Brom w ramach wymiany
bezdewizowej prowadzili badania w kamienieckim oddziale Archiwum Państwowego
we Wrocławiu oraz w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

•

22 IX–20 X 2007 r. — dr Lidia Potykanowicz-Suda z Archiwum Państwowego
w Gdańsku i mgr Mariola Szaleniec z Archiwum Państwowego w Krakowie
przebywały na wyjeździe naukowym w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych
w Rzymie (PISE). W trakcie miesięcznego pobytu, zgodnie ze wskazaniami Księdza
Dyrektora PISE dra Hieronima Fokcińskiego, porządkowały spuściznę archiwalną po
Janie Kleszczyńskim (żołnierz II Korpusu, publicysta, dziennikarz, współzałożyciel
wielu organizacji polonijnych i innych). Przeprowadziły segregację wstępną ok. 6 m.b.
materiałów tworzących spuściznę wyłączając przy tym książki, które nie posiadały
dedykacji oraz różne czasopisma, a także ok. 0,6 m.b. materiałów do brakowania.
Prace zakończyły na sformowaniu prowizorycznych jednostek aktowych (ok. 5 m.b.)
i wykonaniu spisu roboczego.
6. BEZPOŚREDNIA WSPÓŁPRACA ARCHIWALNA

•

15–17 IV 2008 r. — zasób AGAD wzbogacił się o dokumenty rodzin Siemieńskich
i Małachowskich z lat 1564–1856, które przekazał polskim archiwom państwowym dr
Manfred von Boetticher, dyrektor Dolnosaksońskiego Głównego Archiwum Krajowego
w Hanowerze, w trakcie swojej wizyty w Warszawie.

•

W IV i V 2007 r. w Orchard Lake, stan Michigan w Stanach Zjednoczonych po raz
drugi przebywał Paweł Pietrzyk kierownik Oddziału II Archiwum Państwowego
w Łodzi. Został tam wydelegowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych
w Warszawie. Pomagał w organizacji tamtejszego Centralnego Archiwum Polonii.
Wynikiem obu wyjazdów jest sporządzony spis zgromadzonych w Orchard Lake
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Schools archiwaliów z podziałem na zespoły archiwalne, określeniem dat skrajnych
i rozmiarów. Część kolekcji została też wstępnie uporządkowana a dyrekcja Szkół
otrzymała specjalną rekomendację dotyczącą postępowania z archiwaliami i sposobu
urządzenia Archiwum.
•

W dniach 11 V – 24 VIII 2007 r. w Archiwum Państwowym Tallina, Muzeum Historii
Uniwersytetu Tartuskiego oraz w Bibliotece Centralnej w Pärnu była prezentowana
wystawa „Pozdrowienia z Warszawy”, przedstawiająca obraz stolicy poprzez
pocztówki ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

•

V–VI 2007 r. — w Archiwum Państwowym w Münster przebywał po raz trzeci dr
Janusz Gołaszewski z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Przedmiotem jego
badań były akta niemieckich jednostek policyjnych, stacjonujących w okresie II wojny
światowej w Polsce, w tym dokumenty dotyczące likwidacji gett w wielu miastach
polskich. Cenne dane zostały też odnalezione w aktach Prokuratury Niemieckiej
w Bochum. Wyniki poszukiwań zostały wpisane do komputerowej bazy danych, która
ma być w przyszłości podstawą opublikowania biogramów osób niosących pomoc
Żydom w czasie Holocaustu. Efekty poszukiwań archiwalnych są w ramach programu
sprawdzane przez tzw. Komisję Weryfikacyjną, złożoną z przedstawicieli archiwów
państwowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej, współpracującego przy realizacji
projektu. Archiwa państwowe są reprezentowane przez następujące osoby: Julian
Baranowski (AP w Łodzi), dr Janusz Gołaszewski (AP w Krakowie), Michał Mroczek
(AP w Lublinie), dr Sebastian Piątkowski (AP w Radomiu), dr Grzegorz Zamoyski (AP
w Rzeszowie).

•

W dniach 18-23 VI 2007 Piotr Dymmel i Tomasz Rodziewicz z AP w Lublinie
w ramach wymiany osobowej przebywali w Wilnie. P. Dymmel prowadził kwerendę
na temat archiwaliów wywiezionych w XIX w. do Wilna po likwidacji Archiwum Akt
Dawnych w Lublinie. T. Rodziewicz prowadził rozpoznanie materiałów archiwalnych
dotyczących mienia zabużańskiego Polaków z terenu Wileńszczyzny.

•

24-25 VI 2007 r. przedstawiciele archiwum – dr Maciej Szukała, mgr Alicja Koscielna,
dr Paweł Gut przebywali na otwarciu dni Pomorza Zachodniego w Landzie
Meklem.b.urgii-Pomorzu Przednim, które odbyły się w Schwerinie i Ludwiglust. W ich
trakcie odbyło się w Muzeum Archeologicznym w Schwerinie otwarcie wystawy
„Zamki i rezydencje na Pomorzu”, na którą archiwum wypożyczyło wiele
interesujących archiwaliów XV–XX wieku.

•

10 VII 2007 r. odbyło się w Greifswaldzie robocze spotkanie dyr. Kazimierza
Kozłowskiego (w związku z zakończeniem jego kadencji na stanowisku dyrektora AP
w Szczecinie) z dyr. Landesarchiv w Greifswaldzie Martinem Schoeblem. Ze strony
szczecińskiego archiwum udział w nim wzięli Witold Mijal i Paweł Gut, a ze strony
LAG Uwe Rodig. Tematem rozmów były problemy współpracy bieżącej i perspektyw
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obu archiwów, w tym wspólne mikrofilmowanie i digitalizacja zasobów oraz wzajemna
wymiana

informacji

archiwalnej

i

kopii

archiwaliów

(m.in.

dokumentów

pergaminowych, kartografików, akt Naczelnego Prezydium Prowincji Pomorskiej). Na
zakończenie wizyty dyrektor Kazimierz Kozłowski spotkał się z całym zespołem
pracowników Landesarchiv w Greifswaldzie, by podziękować im za kilkunastoletnią
współpracę i kontakty.
•

Od 19 VIII - 1 IX2007 r., w związku z kontynuacją prac nad projektem „Reconstruction
of the Memory of Poland” w Państwowym Archiwum Historycznym Republiki
Azerbejdżanu (Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw Azierbejdżanskoj Republiki –
GIA AR) w Baku przebywała mgr Anna Łazarek. Celem kwerendy było poszukiwanie
poloników w zasobie tego archiwum. Państwowe Archiwum Historyczne w Baku
zostało utworzone w 1930 r. Przechowuje akta z lat 1705–1918 znajdujące się w 740
zespołach archiwalnych. Są wśród nich dokumenty organów władzy carskiej różnego
szczebla na terenie Azerbejdżanu, urzędów stanowych, sądu, policji i żandarmerii,
banków,

towarzystw

handlowo-przemysłowych,

kompani

akcyjnych

i ubezpieczeniowych, instytucji i organizacji społecznych, kulturalno-oświatowych
i politycznych, a także dotyczące wydobycia, przemysłu i przetwarzania ropy
naftowej. Podczas kwerendy znaleziono sporo informacji dotyczących m.in. polskich
architektów, którzy byli autorami projektów domów, budynków użyteczności
publicznej, cerkwi, meczetów, lekarzy i adwokatów oraz wielu innych Polaków
związanych z omawianym obszarem.
•

27-30 VIII 2007 r. – mgr Katarzyna Kubicka, z Archiwum Państwowego w Gdańsku,
przebywała w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w Hanowerze. Celem
wyjazdu było wstępne zapoznanie się z zasobem przechowywanym w tamtejszym
Archiwum, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zachowania oraz potrzeb
konserwatorskich. W wyniku pobytu zapoznano się z dziejami Archiwum, zawartością
poszczególnych serii akt, stopniem uporządkowania, stanem fizyczny oraz zakresem
pierwszego etapu prac obejmujących digitalizację i odkwaszanie serii ksiąg i akt
metrykalnych podjętych przez Rektorat wraz z planami ich kontynuacji.

•

W dniach 17-28 IX 2007 r. dr Elżbieta Wierzbicka z AP w Lublinie przebywała
w Archiwum Obwodu Wołyńskiego w Łucku, gdzie kontynuowała prace nad
rejestracją poloników. W czasie pobytu zostało opisanych 160 zespołów liczących ok.
90 000 ja. Zostały zarejestrowane zespoły akt: urzędów administracji ogólnej
i specjalnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, prokuratur, organów policji,
więzień, szpitali oraz niemal wszystkich władz miejskich, szkół, adwokatów,
notariuszy, banków, kas oszczędnościowych i inne. Pobyt odbył się w ramach
programu Odtworzenie Pamięci Polski na Ukrainie.
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•

Pracownicy AAN w ramach wyjazdów zagranicznych służyli swoją wiedzą
i doświadczeniem instytucjom polonijnym w zakresie opracowywania, gromadzenia,
popularyzacji i udostępniania zgromadzonych przez nie materiałów archiwalnych: Jan
Annusewicz przebywał w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku (w okresie
od 15 VII do 26 X), Mariusz Olczak w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
(23 VI do 22 XII 2007), dr Dariusz Wierzchoś w archiwum Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku (8 XI – 22 XII), z kolei w Instytucie
Literackim „Kultura” w Maisons Laffitte pod Paryżem przebywała w dniach 5 do18 XI
Anna Nowakowska; ponadto dr Tadeusz Krawczak w okresie od 6 do 14 XI
przebywał w Londynie, gdzie zajmował się przygotowaniem do transportu do AAN
kolejnych partii zbiorów Aleksandry i Mieczysława Białkiewiczów i prowadził
uzgodnienia w sprawie przekazania akt J. Treszko oraz rodziny Sikora-Sikorskich.

•

8–13 VII 2007 r. – mgr Monika Panter, z Archiwum Państwowego w Gdańsku,
przebywała w Dolnosaksońskim Głównym Archiwum Krajowym w Hanowerze. Celem
pobytu było przeprowadzenie w tamtejszym archiwum wstępnej kwerendy do projektu
„Reconstitution of the Memory of Poland”. W wyniku poszukiwań wytypowano 54
zespoły archiwalne zawierające cenne informacje na temat Polski i Polaków
przebywających na terenach Dolnej Saksonii w XIX i początkach XX wieku, które
w przyszłości powinny zostać opisane i wprowadzone do bazy projektu.

•

W dniach 22-26 X 2007 r. Piotr Dymmel dyrektor AP w Lublinie przebywał w ramach
wymiany bezdewizowej w archiwach czeskich. Celem wyjazdu było zapoznanie się
z działalnością archiwów państwowych w czeskiej Republice na polu wydawania
źródeł historycznych (materiałów archiwalnych). Do szczególnie interesujących
zagadnień, które starano się rozpoznać należały: status prawny działalności
edytorskiej archiwów, planowanie edycji, organizacja pracy edytorskiej, aktualne
prace wydawnicze, stosowanie metodyki edytorskiej, wykorzystywanie technologii
cyfrowej w pracach edytorskich. Zebrane informacje posłużą do porównania
doświadczeń czeskich z działalnością w zakresie wydawania źródeł historycznych
prowadzonego przez polskie archiwa państwowe. Miejscem pracy były dwa czeskie
archiwa: Zemsky archív w Opawie i Národni archív w Pradze. W obu archiwach
przeprowadzono kwerendę bibliograficzną i zapoznano się z najnowszymi edycjami
źródeł. Ponadto przeprowadzono rozmowy z osobami zaangażowanymi w prace
edytorskie – w Opawie z dr. Karlem Müllerem dyrektorem Archiwum Ziemskiego
w Opawie, a w Archiwum Narodowym w Pradze z mgr Jitką Křečkovą i dr Heleną
Sedláčkovą (Oddělení fondů samosprávy a stání správy do roku 1848 a církevních
institucí) oraz z Janem Kahudą (Oddělení fondů nestátní provenience a archviních
sbírek).
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•

15 XI 2007 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu w Giessen (NRF) odbyła się prezentacja
i promocja niemieckiej edycji Kroniki Getta Łódzkiego 1941-19444 (Die Chronik des
Gettos Lodz/Litzmannstadt 1941-1944). To pięciotomowe wydawnictwo jest efektem
kilkuletniej

międzynarodowej

współpracy

badaczy

holokaustu

Uniwersytetu

w Giessen, Uniwersytetu Łódzkiego i Archiwum Państwowego w Łodzi. W promocji
obok

niemieckich

i

polskich

redaktorów

i

współpracowników

tej

publikacji

uczestniczyli również sponsorzy, ludzie miejscowego świata nauki i kultury oraz
przedstawiciele mediów. Archiwum Łódzkie, które jest współwydawcą publikacji
reprezentowali: Piotr Zawilski, dyrektor APŁ oraz jej współredaktor, starszy kustosz
Julian Baranowski. W swoim wystąpieniu dyrektor P. Zawilski wskazał na znaczenie
Kroniki jako jednego z najważniejszych dokumentów zagłady ludności getta
łódzkiego, podkreślił doniosłość tego wydarzenia dla badaczy holokaustu i uczczenia
pamięci ofiar zagłady. Podziękował za owocna współpracę i wyraził dumę
z uczestnictwa APŁ w tym ważnym dla nauki przedsięwzięciu.
•

26–28 X dr Paweł Gut wziął udział w zorganizowanej w Wismarze przez
Towarzystwo

Davida

Meviusa

sesji

naukowej

pod

nazwą

„Pommersche

Rechtsgeschichte und Wismarer Stadtgeschichte”. W czasie obrad była promowana
książka Die Pommerschen Hofgerichte. Geschichte – Personal – Probleme der
Forschung. Jest to wydawnictwo źródłowe, będące zbiorem mów pogrzebowych
urzędników pomorskich w czasach książęcych i za panowania szwedzkiego. Podczas
konferencji dr Paweł Gut wygłosił przyczynek do dziejów książęcego sądu
nadwornego w Szczecinie, który także został opublikowany się w promowanym
opracowaniu.
•

13 XII roboczą wizytę w Greifswaldzie złożył dyrektor Jan Macholak, któremu
towarzyszyli

dr

Paweł

Gut

oraz

mgr

Witold

Mijal.

Podczas

spotkania

podsumowywano dotychczasową współpracę w zakresie mikrofilmowania i wymiany
informacji o zasobach archiwalnych obydwu archiwów. Rozmowy dotyczyły też
planów

i

perspektyw

na

przyszłość

–

informacyjnych,

wystawienniczych

i wydawniczych.
A. Krochmal, K. Kiliszek (Wydział Współpracy z Zagranicą
NDAP), P. Dymmel, K. Kołodziejczyk, D. Magier (AP w Lublinie),
A. Drakoniewicz (AP w Łodzi), L. Potykanowicz-Suda (AP
w Gdańsku), B. Wacławik (AP w Olsztynie), L. Franciszkiewicz
(AP w Płocku), M. Frankel (AP w Szczecinie)
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II. Z KRAJU
1. Z PRAC ZESPOŁÓW NAUKOWYCH
Zespół naukowy ds. dokumentacji wytworzonej przez sądy, prokuraturę i notariat
odbył trzy posiedzenia w dniach 19 marca, 30 kwietnia i 11 czerwca br. Po przygotowaniu
wskazówek

metodycznych,

dotyczących

zasad

opracowania

akt

stanu

prawnego

nieruchomości przechowywanych w archiwach państwowych, wprowadzonych decyzją nr 1
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 stycznia 2007 r., zespół przystąpił
do przygotowania projektu wskazówek metodycznych w sprawie zasad opracowania
zespołów archiwalnych sądów, wytworzonych od XIX do XXI w., przechowywanych
w archiwach państwowych. Równolegle prowadzone są prace nad projektem analogicznych
wskazówek dotyczących zespołów archiwalnych prokuratur. Zakończenie prac nad
projektami planowane jest na IV kwartał br.
W II kwartale 2007 r. odbyły się również cztery posiedzenia Zespołu naukowego do
przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania akt wytworzonych w okresie
funkcjonowania kancelarii austriackiej: 17 kwietnia, 15 maja, 12 i 22 czerwca w siedzibie
Archiwum Państwowego w Krakowie.
Na posiedzeniu Zespołu w dniu 17 kwietnia dr Maciej Dalecki omówił metodykę
opracowania zespołów akt kancelarii austriackiej w Archiwum Państwowym w Przemyślu
oraz przedstawił projekt słownika terminologicznego. Paweł Hudzik scharakteryzował kolejną
wersję wykazu zespołów akt kancelarii austriackiej. W związku z niemożliwością
doprecyzowania informacji w bazie danych SEZAM spis zespołów postanowiono
skonsultować z właściwymi archiwami państwowymi. Członkowie Zespołu omówili zapisy
poszczególnych punktów projektu wskazówek, koncentrując się na kwestii porządkowania
akt, tj. odtwarzania ich układu kancelaryjnego chronologiczno-numerowego, chronologicznorzeczowego (rubrykowy) lub układ rzeczowego. Przedyskutowano również koncepcję
publikacji, która obok przepisów metodycznych ma być wynikiem prac Zespołu.
W wydawnictwie zawarte będą referaty wygłoszone na jego posiedzeniach.
Spotkanie w dniu 15 maja poświęcono analizie kolejnej wersji zapisów
poszczególnych punktów projektu wskazówek oraz omówieniu pozycji bibliograficznych.
Członkowie Zespołu przedyskutowali również schemat publikacji, który został przygotowany
przez dr. hab. Jerzego Gaula.
Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca omówiono kolejną wersję projektu przepisów
metodycznych, koncentrując się na rozdziałach poświęconych opracowaniu pomocy
archiwalnych oraz wykazowi terminów i skrótów. Ustalono także kształt publikacji, akceptując
następujące rozdziały: Wstęp; 1. Jerzy Gaul, Z badań nad wojskową kancelarią austriacką
w Galicji i Królestwie Polskim 1772–1918; 2. Jadwiga Szyposz, Dzieje opracowania akt
kancelarii austriackiej w Archiwum Państwowym w Krakowie; 3. Maciej Dalecki, Metody
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opracowania akt kancelarii austriackiej w Archiwum Państwowym w Przemyślu; 4. Paweł
Hudzik, Omówienie zespołów akt austriackich przechowywanych w archiwach państwowych
w Polsce; 5. Wytyczne metodyczne pomocne przy opracowaniu akt wytworzonych w okresie
funkcjonowania kancelarii austriackiej; 6. Barbara Russek-Michalik, Bibliografia; 7. Wykaz
skrótów; 8. Materiał ilustracyjny. Ponadto Paweł Hudzik przedstawił wybrane skany
materiałów archiwalnych przeznaczonych do wydawnictwa. Skany dokumentów z Archiwum
Państwowego w Krakowie przekazała również Jadwiga Szyposz.
Posiedzenie kończące prace Zespołu odbyło się 22 czerwca. Uczestnicy spotkania
ustalili ostateczną wersję projektu wskazówek, a następnie zajęli się kwestią publikacji. Dr
hab. Jerzy Gaul przedstawił wstęp i zaproponował tytuł publikacji. Członkowie Zespołu
ustalili, że publikacja ukaże się pt.: „Z badań nad dziejami kancelarii i opracowania akt
austriackich z XVIII–XX wieku na ziemiach polskich. Wyniki prac zespołu naukowego
powołanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych do przygotowania wskazówek
metodycznych pomocnych przy opracowaniu akt wytworzonych w okresie funkcjonowania
kancelarii austriackiej”.
Projekt wskazówek został przekazany do Zakładu Naukowego Archiwistyki, a tekst
publikacji skierowano do Wydziału Wydawnictw NDAP.
W. Lipińska, A. Czapelska (ZNA NDAP)
W dniu 10 IX 2007 r. w siedzibie NDAP w Warszawie odbyło się posiedzenia zespołu
naukowego ds. dokumentacji wytworzonej przez sądy, prokuratury i notariat. Zespół przyjął
poprawki do projektu wskazówek metodycznych, dotyczących opracowania zespołów
archiwalnych sądów wytworzonych w XIX-XXI w. znajdujących się w zasobie archiwów
państwowych. Ustalono, że w następnej kolejności zespół przystąpi do omawiania projektu
wskazówek metodycznych dotyczących opracowania zespołów archiwalnych prokuratur,
a także przygotuje aneksy do wskazówek metodycznych dotyczących nazw i granic
chronologicznych zespołów sądów oraz prokuratur.
A. Czapelska (ZNA, NDAP)

2. „LOSY LUDNOŚCI POWIATOWEGO ŁOMŻYŃSKIEGO W CZASIE II WOJNY
ŚWIATOWEJ”
26 kwietnia 2007 r. w siedzibie Archiwum odbyło się zebranie naukowe, w trakcie
którego Kierownik Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddziału w Łomży – Leszek
Kocoń przedstawił przygotowywaną przez niego publikację zatytułowaną „Losy ludności
powiatowego łomżyńskiego w czasie II wojny światowej”. Prezentowana praca powstała
w oparciu głównie o dokumenty dot. zgonów w aktach sądów: Grodzkiego i Powiatowego
w Łomży. Wspomniane archiwalia nie dokumentują w pełni skali ofiar w czasie II wojny
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światowej ponieważ nie wszystkie przypadki śmierci mieszkańców powiatu łomżyńskiego
zostały udokumentowane.
Powodem powstania ww. dokumentacji była potrzeba uregulowania statusu cywilno
– prawnego przez rodziny osób zaginionych. Były to w szczególności sprawy: uzyskania
renty, odszkodowania po zaginionych, chęć założenia nowej rodziny.
Typowa procedura o uznanie za zmarłego wyglądała następująco:
Złożenie przez stronę zainteresowaną wniosku o uznanie za zmarłego danej
osoby, w którym podawano: dane osobowe zaginionego (imię, nazwisko, datę
urodzeni, imiona rodziców), datę i okoliczności „zniknięcia”,
Następnie przedstawiano zeznania dwóch wiarygodnych świadków
Załączano do wniosku materiały z obozów jenieckich, koncentracyjnych,
wojskowe dowody.
Następnie sąd zamieszczał ogłoszenie o toczącej się sprawie Monitorze
uznanie za zmarłego w Monitorze Polskim, aby dana osoba się zgłosiła.
Po trzech miesiącach od zamieszczenia ogłoszenia, jeśli poszukiwana osoba
się nie zgłosiła, sąd wydawał wyrok.
Jeżeli dowody przedstawione przez wnioskodawcę były słabe, ustalano datę
śmierci na rok po zakończeniu II wojny światowej.
Jeżeli dowody były silne, to wtedy podawano wyraźnie określona datę śmierci.
Kwerendę przeprowadzono w oparciu o ww. akta Sądów oraz o akta Gminnych
Rad Narodowych w Jedwabnem i Skupiskach, które również podają nazwiska ofiar wojny,
daty oraz okoliczności ich śmierci. W ten sposób udało się uzyskać informacje na temat
losów 1900 osób – mieszkańców powiatu łomżyńskiego.
Poważnym problemem, przed którym stanął p. Leszek Kocoń była weryfikacja
prawdziwości informacji na temat osób wymienionych w aktach sądów. Były to kwestie
związane z poprawnym brzmieniem imion i nazwisk oraz poprawnością dat urodzenia
(problemy te dotyczyły zwłaszcza ludności żydowskiej. W tym zagadnieniu pomocne okazały
się akta urzędów stanu cywilnego. Innym problemem byli żołnierze polegli w czasie II wojny
światowej; tu należało sięgnąć do opracowań.
W publikacji przygotowywanej przez p. Leszka Koconia przyjęty został układ
alfabetyczny; aczkolwiek zostały wyodrębnione serie:
1. Żołnierze polegli w czasie kampanii wrześniowej. Na terenie powiatu
łomżyńskiego znajdowała się duża liczba jednostek wojskowych (m. in. 18 Dywizja piechoty,
SGO „Narew”). Udało się ustalić losy dowódcy 18 Dywizji piechoty – płk Stefana Koseckiego;
są też dwie wersje dot. jego zaginięcia: a/ ranny pod Andrzejewem został przeniesiony do
szpitala do Białegostoku, gdzie powrócił do zdrowia; następnie NKWD roku 1940
aresztowany przez NKWD wywieziony do Rosji został zatopiony w Morzu Białym. b/ ranny
pod Zambrowem trafił do niemieckiego szpitala do Prus Wschodnich, gdzie zmarł. Innym
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dowódcą, którego losy udało się ustalić to płk Aleksander Hertel, dowódca pułku piechoty
dywizyjnej 18 Dywizji: zginął 13.09.1939 r. pod Andrzejewem. Kolejnym oficerem, którego
losy były nieznane to płk Kaganowicz dowódca pułku piechoty dywizyjnej 41 Dywizji: zginął
w Katyniu.
2. Grupa pomordowanych w Katyniu. Decyzje o śmierci wydawane były m. in. na
podstawie przedstawionej przez rodzinę korespondencji z obozów w Kozielsku, Starobielsku,
Ostaszkowie. Wyrok sądu w odniesieniu do tych osób brzmiał zmarli w II poł. 1941 r.
Wspomniana korespondencja z ww. obozów nie zachowała się ponieważ rodziny składały
podania o zwrot pamiątek rodzinnych.
3. Okupacja sowiecka. Akta dotyczące aresztowań oficerów, podoficerów przez
NKWD, osób powołanych do Armii Czerwonej (udało się ustalić ponad 100 takich osób),
informacje na temat masowych wywózek do Rosji (wymieniane bywa miejsce wywózki,
zgonu, pochówku).
4. Grupa osób związanych z armią Andersa. Wymienieni są m. in. 2 piloci, są
również uczestnicy walk o Monte Cassino.
5. Okres niewoli niemieckiej. Udokumentowane są tu zbrodnie dokonane na
ludności powiatu łomżyńskiego: a/ masowe mordy z lipca 1941 r. b/ zanotowano aresztowań
w roku 1944 (15 czerwca 1944 - akcja obejmująca cały powiat; 8 lipca w okolicach Serafina –
akcja odwetowa za odbicie jeńców z obozu Gross Rosen. Aresztowani trafiali m. in. do
obozów Sztuthofie i Gross Rosen; chociaż zanotowano kilka przypadków wysłanych do
obozu Auschwitz. Ponadto wywożono osoby na roboty przymusowe do Niemiec. Pod koniec
okupacji niemieckiej miało miejsce niszczenie dowodów zbrodni. Ustalono losy burmistrza
Jedwabnego Karolaka; według zeznań jej córki miał zginąć w obozie w Gross Rosen wraz
100 aresztowanymi z nim zakładnikami. Poznane zostały też losy ostatniego prezydenta
Łomży Jana Janickiego, który w czasie kampanii wrześniowej ewakuował się na wschód;
został aresztowany przez NKWD w Kostrowiczach powiat Słonim. Poznanie okoliczności
jego zaginięcia może być istotne z uwagi na los ewakuowanych akt Urzędu Miejskiego
w Łomży.
Leszek Kocoń przy okazji przygotowywanej publikacji podzielił się swoimi
wątpliwościami z nią związanymi: 1/ Czy należy zamieszczać w niej te osoby, które przeżyły;
2/ Problem zgodności informacji dotyczących skali represji odzwierciedlonych w aktach
sądowych w konfrontacji z innymi materiałami archiwalnymi (np. w porównaniu z akt Sądów
z dokumentami Gminnej Rady Narodowej w Jedwabnem jest wymienionych dwukrotnie
więcej ofiar ludności żydowskiej).
Następnie wywiązała się dyskusja na temat wystąpienia p. Leszka Koconia i jego
publikacji. Wszyscy jej uczestnicy zgodzili się co do wartości powstającej pracy, ważnej
z tego względu, iż dokumentuje ona słabo odzwierciedlony w aktach okres okupacji
sowieckiej i niemieckiej. Jak zauważył Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku –
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p. Marek Kietliński ww. publikacja jest tym bardziej interesująca, iż dokumentuje losy
pojedynczych osób. Tym samym jest ona przyczynkiem do badania mikrohistorii regionu
(historii zwykłych ludzi).
Swoją publikację p. Leszek Kocoń zamierza opatrzyć 20 – 30 stronicowym
wstępem, w którym znalazłyby się: informacje na temat dostępnej literatury przedmiotu, tło
historyczne, informacje dotyczące Sądu Grodzkiego w Łomży, wątpliwości pojawiające
podczas sporządzania pracy.
Na zakończenie p. Leszek Kocoń oznajmił, że w przyszłości zamierza
przeprowadzić podobną kwerendę dotyczącą powiatów kolneńskiego oraz zambrowskiego.
3. 70 LAT CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
5 V 2007 r., pod patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Sandomierzu
obchodzono uroczyście 70 rocznicę utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego,
największego przedsięwzięcia ekonomicznego II RP. W uroczystościach na Zamku
Królewskim

w Sandomierzu wzięli

udział

przedstawiciele

rządu, parlamentarzyści,

przedstawiciele władz czterech województw oraz szesnastu miast, wchodzących niegdyś
w skład COP. Z okazji jubileuszu Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
i Sandomierskie Stowarzyszenie "Pamięć i Solidarność" przygotowało wystawę historyczną
pt. „COP w dokumencie i fotografii archiwalnej”, która w tym dniu prezentowana była
w sandomierskim ratuszu. Zaprezentowano materiały archiwalne z zasobów: Archiwum
Państwowego w Kielcach i Oddziału w Sandomierzu, Archiwum Państwowego w Radomiu,
Archiwum Państwowego w Rzeszowie oraz osób prywatnych, m.in. dokumenty dot. miasta
Sandomierza, korespondencję instytucji i organizacji gospodarczych (np. Delegatura
Związku Izb Przemysłowo-Handlowych do spraw COP), egzemplarze „C.O.P.”- tygodnika
społeczno-gospodarczego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Osobną grupę stanowiły
fotografie obrazujące wizytę Prezydenta Ignacego Mościckiego w Sandomierzu 8 V 1938 r.
oraz uroczystości poświęcenia Zakładów Południowych w Stalowej Woli czy uroczystości
poświęcenia pierwszych armat w tych zakładach wyprodukowanych. Ponadto dużo miejsca
poświęcono budowie wielkich copowskich inwestycji: Huty Stalowa Wola (m.in. fotografie
z budowy, katalogi wyrobów, karykatury pierwszej Dyrekcji Zakładów Południowych);
Państwowej Fabryki Broni w Radomiu, Zakładów Cegielskiego w Rzeszowie, Zakładów PZL
w

Mielcu,

Fabryki

Porcelany

w

Boguchwale,

Fabryki

Aluminium

w

Gorzycach

k/Sandomierza, Wytwórni Amunicji w Nowej Dębie i Skarżysku Kamiennej czy też
Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach. Wystawa została przeniesiona do Archiwum
Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu, gdzie będzie czynna do 15 IX 2007 r.
P. Pawłowski (AP w Kielcach)
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4. SPUŚCIZNA PO DOWÓDCY BATALIONU „ZOŚKA”
W ARCHIWUM AKT NOWYCH
15 maja 2007 r. w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyła się
uroczystość przekazania do zasobu Archiwum Akt Nowych spuścizny po Ryszardzie
Białousie ps. „Jerzy" — dowódcy Batalionu „Zośka” i „Brody 53”. W uroczystości wzięli udział
żołnierze Batalionu „Zośka", w roli gospodarza uroczystości wystąpiła minister spraw
zagranicznych Anna Fatyga, której towarzyszył reprezentujący archiwa naczelny dyrektor
archiwów państwowych Sławomir Radoń. Po 15 latach od śmierci Ryszarda Białousa udało
się przewieźć dokumenty, które posiadał i zebrał mieszkając w Argentynie. Pozyskane
materiały archiwalne są niezwykle cenne z powodu ich wcześniejszej niedostępności dla
badań naukowych. Stanowią one doskonałe uzupełnienie do dokumentacji dotyczącej historii
Armii Krajowej, która znajduje się w zasobie AAN.
A.G. Dąbrowski (AAN)
5. SESJA KATYŃSKA W WARSZAWIE
21 maja 2007 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się doroczna (już
siedemnasta) sesja katyńska. Jak i poprzednie, została ona zorganizowana przez
Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej i Polską Fundację Katyńską.
Uczestnikami byli członkowie Rodzin Katyńskich działających w kraju, historycy i archiwiści,
przedstawiciele

środowisk

kulturalno-oświatowych.

Przybyli

przedstawiciele

władz

państwowych. Otwarcia sesji katyńskiej, obradującej pod hasłem „zbrodnia katyńska
w oczach współczesnych Rosjan”, dokonał Marek Tarczyński. Następnie przystąpiono do
realizacji programu obrad.
Pierwszy referat wygłosiła Małgorzata Kuźniar-Plota. W swoim wystąpieniu
poinformowała o wykonanych dotychczas czynnościach, które zapoczątkowała w listopadzie
2004 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.
Przesłuchano ponad 2160 świadków. Większość z nich stanowią członkowie rodzin
zamordowanych.

Czynności

prokuratorskie

związane

z

przesłuchaniem

świadków

prowadzone są sukcesywnie we wszystkich 11 oddziałowych Komisjach Przesłuchania.
Zaznaczyła, że rozwiązano kontakty z Prokuraturą Generalną Ukrainy. W Kijowie przebywała
(5–18 XI 2006 r.) delegacja Instytutu Pamięci Narodowej.
Aleksander Gurjanow poinformował o Stowarzyszeniu „Memoriał”, zajmującym się
również problematyką katyńską. To stowarzyszenie, działające w Rosji, prowadzi badania
historii sowieckich represji politycznych i dokumentowanie losów osób represjonowanych.
Sprawami represji wobec Polaków i obywateli polskich innych narodowości zajmuje się
Komisja Polska Stowarzyszenia „Memoriał”, której autor wystąpienia jest koordynatorem.
Referat Inewy Jażborowskiej nosił tytuł „Kierunki i poglądy w historiografii rosyjskiej w
sprawie zbrodni katyńskiej” Autorka od wielu lat prowadzi badania związane z tym
problemem, korzystając z bazy źródłowej. W swoich dociekaniach zajmuje się losami
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polskich jeńców wojennych zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie. W referacie
wspomniała o działalności komisji i zespołów naukowych polsko-rosyjskich, a także
publikacjach dokumentów dotyczących zbrodni. Warto zauważyć, że prof. Jażborowska była
ekspertem Głównej prokuratury Wojskowej w sprawie Katyńskiej i współautorem tekstu
„Orzeczenia Komisji Ekspertów”, który opublikowano 2 sierpnia 1993 r.
Aleksie Pamiętnych mówił o sprawie katyńskiej rozpoznawanej przez historyków
jeszcze w Związku Radzieckim, a następnie w Federacji Rosyjskiej. Przypomniał jaki był
początek prowadzonych badań. Uwagę poświęcił też działalności polityków–przywódców
rosyjskich, którzy z trudem musieli zmieniać jednak wcześniejsze oficjalne stanowisko
w sprawie Katynia. W części końcowej wskazał na historyków rosyjskich bezpośrednio
uczestniczących w procesie ujawniania dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej.
„Muchinowska wizja Polski i zbrodni katyńskiej” — taki tytuł nosił referat Tadeusza
Rawskiego. Autor już na początku wystąpienia omówił działalność polityków Rosji,
starających się udowodnić, że sprawcami zbrodni katyńskiej byli jednak Niemcy. Odniósł się
też do licznych wypowiedzi na temat dokumentacji archiwalnej, której autentyczność
podważają Muchin i jemu podobni.
Witold Wasilewski szeroko naświetlił temat: „Związek Sowiecki wobec podejmowania
sprawy Katynia w Wielkiej Brytanii” W kolejności Stanisław M. Jankowski mówił o reakcji
Rosjan na wystawę katyńską zorganizowaną w połowie lat 90. w Moskwie przy
współdziałaniu z Komisją Polską Stowarzyszenia „Memoriał”.
Mateusz Zemla wygłosił informację pt. „Katyń i Rosjanie w opiniach młodzieży”.
Temat powyższy stał się przedmiotem zainteresowania badawczego autora.
Obszerne wystąpienie Bożeny Łojek dotyczyło tematu: „Ambasada Federacji
Rosyjskiej w Warszawie wobec petycji składanych przez polskie organizacje katyńskie”.
W ujęciu chronologicznym mowa była o działalności Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich,
komitetów i fundacji katyńskich zmierzających do szerokiego naświetlenia zbrodni katyńskiej
wśród społeczeństwa. Głównie chodziło o zamanifestowanie swojego stanowiska wobec
całej Polski. Zdecydowano wystąpić do władz rosyjskich z żądaniem wyjaśnienia pełnej
prawdy katyńskiej. Autorka wypełniła swój referat fragmentami wypowiedzi środowisk
historyczno-archiwalnych badających temat katyński. Zapoznała też z niektórymi pismami
i petycjami, kierowanymi do władz rosyjskich, poczynając od końca lat 80.
W dyskusji uczestnicy sesji nawiązywali do tematyki wygłoszonych referatów.
Przedstawiciele Rodzin Katyńskich mówili też o działalności oddziałów krajowych.
W komunikacie naukowym doc. Bolesław Woszczyński (ZNA, NDAP) wskazał na
opracowania i archiwalia związane z tematyką katyńską. Mówił o zbiorach dokumentacji
wydawanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Dzięki edycji źródeł Katyń.
Dokumenty zbrodni upowszechniono przekazy historyczne niegdyś niedostępne do badań,
ukrywane w archiwach specjalnych Rosji.
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Temat komunikatu związany był przede wszystkim z wydaniem tomu czwartego
edycji, zatytułowanego Echa Katynia. Prezentacja pozycji, zorganizowana przez Naczelną
Dyrekcję Archiwów Państwowych, odbyła się 12 kwietnia 2007 r. Uczestnikami tego
spotkania byli historycy i archiwiści, przedstawiciele środowisk kulturalno-oświatowych,
członkowie Rodzin Katyńskich, głównie oddziału warszawskiego.
W tym tomie zamieszczono przekazy historyczne wytworzone w okresie od kwietnia
1943 r. do marca 2005 r. Znalazły się tam dokumenty obrazujące reakcję środowisk
politycznych na szeroko upowszechnioną informację o zbrodni — po komunikacie radia
berlińskiego z 13 kwietnia 1943 r. w sprawie odkrycia przez Niemców w Lesie Katyńskim pod
Smoleńskiem masowych grobów polskich jeńców wojennych. Publikowane są archiwalia
dotyczące kontaktów dyplomatycznych, korespondencja o charakterze politycznym, decyzje
Biura Politycznego, postanowienia Rady Komisarzy Ludowych ZSRR. Kilka pozycji
związanych jest z działalnością tzw. Komisji Burdenki i Komisją Rządową do spraw
Kierowania Delegacją Sowiecką na Procesie Norym.b.erskim. W zbiorze — podkreślono –
zamieszczono dokumentację związaną z otwarciem polskich cmentarzy wojennych
w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Opublikowano również wystąpienia przedstawicieli
najwyższych władz III Rzeczypospolitej oraz Federacji Rosyjskiej, mówiące o tragicznych
losach Polaków po 17 września 1939 r. i obozach zagłady NKWD w Katyniu, Ostaszkowie
i Starobielsku. Ostatnią pozycją jest uchwała Sejmu RP w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej,
z 22 marca 2005 r. W tomie zamieszczono kilkadziesiąt kserokopii wybranych dokumentów
archiwalnych. Poinformowano też o sposobie opracowania publikowanych pozycji pod
względem naukowym i archeograficznym. Tom czwarty — podkreślono w komunikacie
naukowym — stanowi zamknięcie edycji Katyń. Dokumenty zbrodni, wydanej przez
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Źródła te dokumentują zbrodnię ludobójstwa —
ukrywaną i fałszowaną na szczeblu najwyższych władz partyjnych i państwowych ZSRR —
prawdę o Katyniu.
Warto poinformować też, że ukazał się kolejny, już 22 numer „Zeszytów Katyńskich”.
Jego zawartość wypełniają pełne teksty referatów wygłoszonych na sesji. Zamieszczona
została też (s. 225–456) „Bibliografia zbrodni katyńskiej”, obejmująca materiały z lat 2005–
2006, którą opracowały Izabela Kowalska i Elżbieta Pawińska z Centralnej Biblioteki
Wojskowej
B. Woszczyński (ZNA NDAP)
6. DOROCZNA NARADA DYREKTORÓW ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
W dniach 24–25 maja br. w Radziejowicach odbyło się spotkanie dyrektorów
archiwów państwowych. Przeprowadzono także szkolenie dyrektorów, zorganizowane przez
Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych MKiDN we współpracy z Komendą
Główną Straży Pożarnej. W programie szkolenia omówiono problemy zabezpieczania
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technicznego obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego na
wypadek zagrożeń kryzysowych i wojny, zadania dyrektorów archiwów państwowych
w zakresie ochrony narodowego zasobu archiwalnego w sytuacjach kryzysowych oraz
realizację wytycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w zakresie spraw
obronnych.
Naradę otworzył dr Sławomir Radoń, naczelny dyrektor archiwów państwowych, który
powitał zebranych, zwłaszcza nowych dyrektorów archiwów państwowych: Magdalenę
Marosz, AP w Krakowie, i Grzegorza Welika, AP w Siedlcach, oraz główną księgową NDAP
Beatę Obrębowską, a następnie przedstawił program spotkania. Poinformował też o swej
decyzji dotyczącej przesunięcia terminu dorocznych narad z listopada na maj. Jednak w
bieżącym roku zaplanowano jeszcze jedno krótkie zebranie dyrektorów archiwów
państwowych, które odbędzie się na początku grudnia.
Informację na temat modernizacji i remontów archiwów państwowych przedstawił dr
Henryk Kurowski, zastępca naczelnego dyrektora AP. Przypomniał, że proces dostosowania
budynków archiwów państwowych do potrzeb archiwalnych został rozpoczęty w latach 90tych. Od tego czasu remonty kapitalne lub prace adaptacyjne przeprowadzono w ¾
wszystkich budynkach archiwów. Problemem pozostaje jednak to, że budynki te zostały
jedynie dostosowane do potrzeb archiwalnych, nadal nie ma natomiast obiektu, który
zostałby zbudowany specjalnie z myślą o archiwum i jego potrzebach. W związku
z wykonywaniem budżetu zadaniowego powstała potrzeba dokonania zmian w sposobie
finansowania, a mianowicie wytypowaniem inwestycji, które będą traktowane priorytetowo.
Przede wszystkim jest to planowana budowa Archiwum Narodowego. Z uwagi na wielkość
tej inwestycji, będzie ona zaliczona do inwestycji centralnych, których finansowania jest
zapisane w ustawie budżetowej państwa. Kolejnymi priorytetami będą: budowa archiwum
w Krakowie, remonty adaptacyjne budynków dla archiwów w Bydgoszczy i Kielcach,
a datkowo rozważenie budowy nowych archiwów w Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim i
Rzeszowie. W związku ze staraniami Naczelnego Dyrektora AP o zwiększenie przez MKiDN
nakładów majątkowych na działalność archiwów państwowych, co jest związane z potrzebą
opracowania 10-letniego programu inwestycyjnego, dyrektorzy AP zostali zobowiązani do
zgłaszania propozycji do programu inwestycyjnego.
W uzupełnieniu tej informacji dyr. S. Radoń podkreślił, że najlepszą metodą
modernizacji archiwów państwowych jest budowa nowych, dostosowanych do swych
potrzeb, budynków archiwów, bowiem remonty obiektów wzniesionych do innych celów nie
zawsze mogą w pełni spełniać zadania archiwum. Planowane inwestycje w budynki
archiwalne można podzielić na trzy grupy: 1) „małe inwestycje” w budynki archiwów
w Białymstoku, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim, 2) „średnia inwestycja” to budowa
budynku AP w Krakowie oraz 3) inwestycja centralna – budowa Archiwum Narodowego,
która pochłonie ok. 150 mln zł. Docelowo powstałby kompleks budynków, w którym znajdą
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swe siedziby dotychczasowe archiwa centralne (AGAD, AAN, ADM), a być może również AP
m.st. Warszawy. Natomiast w odniesieniu do potrzeb remontowych pozostałych archiwów
państwowych dyr. S. Radoń zaznaczył, że remonty będą prowadzone tylko w odniesieniu do
„central”, nie będą zaś obejmowały oddziałów terenowych. Jest to związane z planami
komasacji zasobu archiwów w „centralach”, będzie to jednak proces rozciągnięty na wiele
lat. Wiąże się to z pytaniem o potrzebę utrzymywania tak rozbudowanej sieci budynków
archiwalnych i związanymi z tym kosztami.
Dr Andrzej Biernat, dyrektor generalny NDAP, zwrócił uwagę, że archiwa, które
planują remonty budynków powinny dążyć nie tylko do poprawy warunków bytowych,
ale mieć na uwadze przede wszystkim sprawy związane ze zmieniającymi się funkcjami
archiwów. Chodzi tu zwłaszcza o funkcje edukacyjne, z czym związane jest dostosowanie
budynków archiwów do celów wystawienniczych (sale wystaw, sale do przyjmowania
wycieczek, dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych). Trzeba pamiętać,
że udostępnianie i popularyzacja może być przeprowadzana nie tylko za pomocą Internetu,
ale także poprzez kontakt z „żywymi” dokumentami. W tym aspekcie archiwa mają do
spełnienia funkcje analogiczne do tych, jakie pełnią muzea.
Informacje o stanie przygotowań do remontów i inwestycji budowlanych, staraniach
o przyznanie działek pod budowę archiwum oraz trudnościach z tym związanych przekazali
dyrektorzy: Eugeniusz Borodij (AP Bydgoszcz), Piotr Greiner (AP Katowice), Tadeusz
Dzwonkowski (AP Zielona Góra) i Jan Basta (AP Rzeszów). Z kolei P. Greiner, G. Welik
Kazimierz Kozłowski (AP Szczecin) i Henryk Krystek (AP Poznań) zwrócili uwagę na
dodatkowe środki finansowe na remonty archiwów, jakie można uzyskiwać z funduszy
europejskich oraz krajowych, szczególnie samorządowych. Przy składaniu wniosków trzeba
jednak pamiętać o zapewnieniu wkładu własnego (z gospodarstwa pomocniczego lub od
NDAP) w finansowanie remontów, bo jest to wymogiem przyznania dofinansowania ze
środków zewnętrznych. Przy staraniach o przyznanie środków finansowych warto też
wykorzystywać argumentację związaną z rewitalizacją obiektów zabytkowych, bo przecież
wiele archiwów mieści się w takich budynkach.
Dr Ewa Rosowska, naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej NDAP, poinformowała
o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej, zaś informację o programach operacyjnych MKiDN przedstawił dr Nikodem
Bończa-Tomaszewski, doradca Naczelnego Dyrektora AP. Zwrócił on uwagę, że ich
uzyskanie jest łatwiejsze i szybsze od środków, jakie można otrzymać z funduszy
strukturalnych UE, a jednocześnie mogą one być ich uzupełnieniem. Są one realizowane
w systemie grantów, przydzielanych na konkretne projekty. Składając wnioski o przyznanie
środków z programów operacyjnych MKiDN należy dostosować je do ich specyfiki, tj.
regulaminów przyznawania. W 2008 r. do wykorzystania przez archiwa państwowe będą
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środki z następujących programów operacyjnych: digitalizacja i informatyzacja, promocja –
edukacja, konserwacja – zakupy materiałów, infrastruktura.
Tomasz Merta, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował
o zamierzonym w 2008 r. zwiększeniu nakładów finansowych na działalność archiwów,
w tym o planowanych podwyżkach płac dla archiwistów. Podczas spotkania uhonorowano
też prof. Kazimierza Kozłowskiego, długoletniego dyrektora AP w Szczecinie, w związku
z jego przejściem na emeryturę, co jest planowane na wrzesień br.
Informację na temat praktycznych problemów związanych z wdrażaniem ustawy
o informatyzacji z perspektywy archiwów państwowych omówił dyr. A. Biernat. Przedstawił
projekt

koncepcji

archiwum

dokumentów

elektronicznych

(ADE

—

zob.

http://ade.ap.gov.pl/ndap/), którego zadaniem będzie gromadzenie i przechowywanie
dokumentacji elektronicznej przekazywanej przez jej wytwórców. Podczas dyskusji dr Jacek
Krochmal,

kierownik

niebezpieczeństwo

Zakładu

wynikające

Naukowego
z

zapisu

Archiwistyki

NDAP,

zobowiązującego

zwrócił

wytwórców

uwagę

na

dokumentacji

elektronicznej do przekazywania jej do ADE dopiero po upływie 10 lat od powstania. Okres
ten wydaje się zbyt długi i grozi utratą tej dokumentacji (także z powodów technologicznych),
dlatego powinien on być skrócony do, co najwyżej, 5 lat. Wydaje się także, że bezzasadne
jest poruszanie problemu brakowania dokumentacji w odniesieniu do dokumentu
elektronicznego, gdyż procedury potrzebne do jej przeprowadzenia będą bardziej kosztowne
niż zyski uzyskane ze zwolnienia miejsca w pamięciach masowych. Warto też pamiętać,
że sama potrzeba brakowania powstała w archiwistyce tradycyjnej („papierowej”) wyłącznie
ze względu na braki powierzchni magazynowych do przechowywania całej wytwarzanej
dokumentacji. W uzupełnieniu informacji o ADE dr N. Bończa-Tomaszewski poinformował
o pracach wstępnych związanych z projektowaniem Zintegrowanego Systemu Informacji
Archiwalnej (ZOSiA), który ma być profesjonalnym narzędziem do zintegrowanej ewidencji
archiwalnej. Wdrożenie systemu w archiwach państwowych zaplanowano na drugą połowę
2008 r.
Zasady polityki kadrowej w archiwach państwowych, w tym awansu, wynagradzania
oraz przebiegu ścieżek karier pracowników archiwów przedstawił dyr. A. Biernat. W swym
wystąpieniu oparł się na tekście rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 I 2007 r.
w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni
służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom
korpusu służby cywilnej. Zapowiadane podwyżki płac archiwistów w 2008 r. będą okazją nie
tylko do zwiększenia ich wysokości, ale także do zniwelowania dysproporcji między
wynagrodzeniami pracowników w poszczególnych archiwach.
Projekt decyzji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie powołania
i zadań zespołu ds. kontroli w archiwach państwowych przedstawił dyr. S. Radoń,
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który nawiązał do zaleceń pokontrolnych NIK zobowiązujących NDAP do utworzenia komórki
ds. kontroli podległych archiwów. Jednak z powodu braku dodatkowych etatów nie zostanie
utworzona komórka kontroli, ale będzie powołany zespół ds. kontroli złożony z pracowników
NDAP. Jego zadaniem będzie przeprowadzanie kompleksowych kontroli we wszystkich
archiwach państwowych. Planuje się, że każde archiwum będzie poddane kontroli raz na
5 lat.
Kryteria oceny działalności archiwów państwowych, tj. zestawienie statystyczne
wybranych wskaźników ich działalności w 2006 r. opracowane przez Dariusza Grota (WOU
NDAP) przekazano do wiadomości dyrektorów AP przed naradą. Mimo, że tym razem
odstąpiono od praktyki sporządzania „rankingu” archiwów, to jednak wskaźniki ich pracy
przyjęte w zestawieniach statystycznych wywołały ożywioną dyskusję. Dyr. S. Radoń
zaproponował dalszą modyfikację wspomnianych wskaźników tak, aby znalazło się w nich
więcej kryteriów uwzględniających rzeczywisty przyrost prac wykonanych w poszczególnych
dziedzinach działalności archiwów (w stosunku rok do roku), ale w uzasadnionych
przypadkach oceny pracy archiwów (zwłaszcza opracowaniu zasobu) powinny być
dokonywane w okresach dłuższych niż 1 rok. Dyrektorzy AP zostali poproszeni o nadsyłanie
do NDAP propozycji zmian w ocenie działalności archiwów w celu wypracowania metody
umożliwiającej powstanie rankingu archiwów państwowych uwzględniającego rzeczywiste
efekty ich działalności, porównywalne dla wszystkich archiwów. E. Borodij zwrócił uwagę,
że stosowanie rankingów zniechęca archiwa do podejmowania bardziej czasochłonnych
prac, np. sporządzania pomocy archiwalnych wyższego rzędu, czy prowadzenia działalności
naukowej. Jako niewymierne uznał metody statystyczne do określania stanu opracowania
zasobu, ale także kontroli archiwów zakładowych, bo np. kontrola w archiwum zakładowym
urzędu gminy nie może być traktowana w statystyce na równi z kontrolą archiwum urzędu
wojewódzkiego. Dlatego trzeba znaleźć dodatkowe wskaźniki oceny pracy archiwów, w celu
ich zobiektywizowania. Dr Józef Drozd (AP Wrocław) podkreślił, że zestawienie tabelaryczne
w odniesieniu do opracowania zasobu nie uwzględnia specyfiki opracowania zespołów
wymagających dużego nakładu czasu, np. inwentaryzacji wielkich zespołów, dokumentów
pergaminowych czy zbiorów kartograficznych. Ponadto statystyki nie uwzględniają udziału
archiwów w pracach pozaplanowych, zlecanych przez NDAP, a także udziału archiwistów
w pracach Centralnej Komisji Metodycznej, zespołów naukowych itp. N. BończaTomaszewski zwrócił uwagę, że rankingi będą bardziej potrzebne po wprowadzeniu budżetu
zadaniowego, bo wówczas będą one wykorzystywane w sprawozdaniach do rozliczania
grantów.
Postanowienia decyzji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia
10 I 2007 r. w sprawie zabezpieczenia i ochrony zasobu archiwalnego archiwów
państwowych omówiła Anna Czajka, kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji
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Archiwaliów AGAD. Decyzja ta zastąpiła zarządzenie Naczelnego Dyrektora AP wydane
w tej sprawie w 1978 r.
Podczas dyskusji, w związku ze zbliżającym się V Powszechnym Zjazdem
Archiwistów Polskich, który odbędzie się w dniach 6-7 września w Olsztynie, dyr. S. Radoń
zachęcił dyrektorów AP do ułatwiania pracownikom udziału w tym ważnym wydarzeniu
środowiskowym. Ewa Podgórska (ADM) poprosiła Naczelnego Dyrektora o wydanie decyzji
zezwalającej

za

zwiększenie

archiwom

kwoty

zakupów

materiałów

archiwalnych,

argumentując, że obecnie dopuszczalna kwota (3 tys. zł) jest zbyt niska. Dyr. S. Radoń
oświadczył, że decyzja w tej sprawie jest przygotowywana i kwota ta zostanie zwiększona.
J. Krochmal (ZNA NDAP)
7. WYSTAWA PT. „ARCHIWALIA RODZINNO –MAJĄTKOWE I KOLEKCJE W ZASOBIE
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W BIAŁYMSTOKU”
Od 30 maja 2007 r. w budynku archiwum Państwowego w Białymstoku przy Rynku
Kościuszki 4 czynna jest wystawa pt. „Archiwalia rodzinno –majątkowe i kolekcje z zasobie
Archiwum Państwowego w Białymstoku”. W zbiorach Archiwum pojawiło się już szereg
cennych materiałów archiwalnych, przekazanych przez osoby prywatne. W latach
osiemdziesiątych XX wieku pozyskano np. materiały od Marii Czułajewskiej, Eugenii
Homanowej i Marii Kolendo. Dokumenty stanowią szczególnie cenne źródło wiedzy
do dziejów białostockiej oświaty i życia społecznego –politycznego w XX wieku. Na
szczególną uwagę zasługuje pamiętnik Marii Kolendo pisany w latach 1941-1944
i z perspektywy świadka przedstawiający tragiczne wydarzenia, które miały w tym czasie
miejsce w Białymstoku.
Bardzo cenne są akta rodzinne ze wsi Halickie w dobrach Zabłudowskich akta
rodziny Twarowskich, które ze względu na tematykę i chronologię (sięgają XVI wieku)
i specyficzny koloryt posiadają dużą wartość poznawczą.
Dokumenty mieszczańskiej rodziny Sakowiczów pochodzące z XVIII i XIX wieku
łączy historia trzech pokoleń mieszczańskiej rodziny Sakowiczów z Bielska Podlaskiego.
Zespół ten stanowi cenny zestaw akt majątkowych mieszczańskiej rodziny żyjącej na
Podlasiu.
Akta gospodarcze majątku Stelmachowo w powiecie wysokomazowieckim,
należącego do Aleksandra Kaliksta hr. Rostworowskiego stanowią one unikalny przykład
zespołu materiałów podworskich okresu II Rzeczypospolitej.
Wystawa została wsparta finansowo przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Białegostoku, dzięki czemu mógł powstać katalog prezentowanych dokumentów.
Wystawą wspomnianych dokumentów chcemy zachęcić mieszkańców Białegostoku do
odwiedzania Archiwum i korzystania z jego zasobu, ale także do przekazywania
dokumentów do Archiwum, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone i po pewnym czasie
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udostępnione. Cenne archiwalia pozbawione fachowej opieki często giną bezpowrotnie ze
stratą dla współczesnych badaczy historii regionalnej, genealogów, studentów czy też
uczniów białostockich szkół. Dokumenty pozostałe do naszych czasów stanowią cenne
pamiątki przeszłości, powinniśmy je chronić tak, aby służyły też tym, którzy przyjdą po nas.
Obiekty prezentowane na wystawie można będzie również obejrzeć na stronie
internetowej Archiwum pod następujących adresem: www.bialystok.ap.gov.pl, wszelkie
uwagi prosimy kierować na adres: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl.
8. „KRAKÓW — EUROPEJSKIE MIASTO PRAWA MAGDEBURSKIEGO
1257–1791". WYSTAWA Z OKAZJI 750-LECIA LOKACJI MIASTA KRAKOWA
NA PRAWIE MAGDEBURSKIM
5 czerwca 2007 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Prezydent Jacek
Majchrowski otworzył wystawę „Kraków – Europejskie Miasto Prawa Magdeburskiego 12571791", zorganizowaną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Archiwum Państwowe
w Krakowie oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa.
Na uroczystość otwarcia wystawy zostali zaproszeni m.in. Metropolita Krakowski
Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, dr Lutz Trümper – Nadburmistrz Stolicy
Krajowej Magdeburg, prof. dr hab. Matthias Puhle – Dyrektor Kulturhistorisches Museum
Magdeburg, dr Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia, Jego Magnificencja prof.
Dr hab. Karol Musioł – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Franciszek Ziejka –
Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, prof. dr hab. Andrzej
Chwalba – Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Kraków, prof. dr hab.
Krzysztof Zamorski – Przewodniczący Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
dr Sławomir Radoń – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
Z okazji jubileuszu zaprezentowany został Krakowianom oraz przybyłym Gościom
oryginalny akt lokacyjny wystawiony w dniu 5 czerwca 1257 roku przez księcia Bolesława
Wstydliwego. Dokument ten jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Krakowie,
gdzie wraz ze staropolskimi archiwaliami miasta tworzy unikatowy zbiór dokumentacji
miejskiej zachowanej na ziemiach polskich.
Celem wystawy było ukazanie całokształtu funkcjonowania miasta przez ponad pięć
wieków w oparciu o normy prawa magdeburskiego. Zasady przyjęte w 1257 roku były
podstawą organizacji życia miasta, ukształtowały jego rozwój przestrzenny i określiły reguły
działalności instytucji miejskich. Obowiązywały one aż po kres I Rzeczypospolitej, do chwili
uchwalenia przez Sejm Czteroletni w dniu 18 kwietnia 1791 roku ustawy o miastach.
Założeniem autorów wystawy było ukazanie wpływu decyzji o zreorganizowaniu
Krakowa na wzór Magdeburga na dalszy rozwój istniejącego tu już wcześniej organizmu
miejskiego.
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Zwiedzający wystawę może zapoznać się z wieloma dziedzinami życia miasta
i jego

mieszkańców.

Zaprezentowano

rozwój

układu

przestrzennego

aglomeracji

krakowskiej, przedstawione zostały również różnorodne aspekty działalności instytucji
samorządowych, sądowych, życia gospodarczego (rzemiosła, organizacji cechowych,
handlu), obronności miejskiej oraz życia codziennego, intelektualnego i religijnego dawnych
mieszkańców Krakowa.
Na wystawie przedstawiono także w postaci makiet oraz multimedialnych
prezentacji rekonstrukcje aglomeracji krakowskiej z okresu świetności miasta w połowie XVII
wieku, Rynku krakowskiego w II połowie XVIII wieku oraz kilku przykładowych dla miasta
obiektów: Ratusza, Kościoła Wszystkich Świętych i kamienicy mieszczańskiej - Pałacu
Krzysztofory.
W dniu otwarcia zapewniono mieszkańcom i turystom możliwość bezpłatnego
nocnego zwiedzania wystawy.
Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog oraz prezentacja internetowa
www.lokacjakrakow.pl
M. Andrasz-Mrożek (AP w Krakowie)
9. KONFERENCJA „PROBLEMY WARTOŚCIOWANIA DOKUMENTACJI
WSPÓŁCZESNEJ”
W dniach 19–20 czerwca 2007 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych odbyło się
spotkanie

poświęcone

współczesnym

problemom

wartościowania

dokumentacji,

zorganizowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.
Temat konferencji wzbudził duże zainteresowanie archiwistów i pracowników
naukowych zajmujących się archiwistyką. W jej obradach wzięło udział ponad 150 osób:
pracownicy archiwów państwowych, archiwów zakładowych, archiwów IPN, PAN, CAW,
pracownicy naukowi z UAM w Poznaniu, UMK w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego,
Uniwersytetu

Warszawskiego,

Akademii

Świętokrzyskiej

oraz

przedstawiciele

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru
Sprawiedliwości.
Konferencję otworzył dr Sławomir Radoń, naczelny dyrektor archiwów państwowych.
Podczas obrad wygłoszono 17 referatów i komunikatów, które można podzielić na 4 bloki
tematyczne. Pierwszy z nich nosił tytuł: „Problemy wartościowania — praktyka i wyzwania”.
Prelegenci przedstawili dotychczasowe kryteria wyłaniania twórców materiałów archiwalnych
w związku ze zmieniającymi się potrzebami, zwłaszcza użytkowników. Ponadto omówiono
zastosowania technologii informatycznych w działalności twórców dokumentacji w kontekście
dotychczasowych kryteriów wartościowania. Drugi blok tematyczny poświęcono omówieniu
kryteriów wartościowania, selekcji i brakowania w wybranych państwach, na przykładzie
doświadczeń znanych z praktyki stosowanej w Australii, Czechach, Francji, Niemczech,
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Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Kolejny blok tematyczny koncentrował się na
omówieniu problemów wartościowania w archiwistyce polskiej. Dokonano przeglądu
problematyki wartościowania w literaturze przedmiotu, omawiano wykaz akt jako instrument
wartościowania oraz kwestie związane z brakowaniem w archiwach. Ostatni blok tematyczny
dotyczył

wartościowania

dokumentacji

pozaaktowej

(dokumentacji

technicznej,

kartograficznej, audiowizualnej i materiałów ulotnych).
Podczas mającej miejsce w trakcie konferencji dyskusji skupiono się na kwestii
wykazu akt jako narzędzia wartościowania dokumentacji. Podkreślano, że rzeczowy wykaz
akt jest jedynie narzędziem mającym na celu pomoc w wartościowaniu, a nie instrumentem
przeznaczonym

do

bezkrytycznego

stosowania.

Dyskutanci

zauważyli

również,

że w niektórych krajach wykaz akt jest traktowany raczej jako pomoc w organizowaniu pracy
kancelarii, nie zaś jako jedyna wytyczna do wartościowania dokumentacji. Cennym wkładem
w dyskusję były głosy archiwistów zakładowych, informujących o problemach, z jakimi
spotykają się oni w codziennej pracy, szczególnie podczas wartościowania dokumentacji.
Podkreślano potrzebę bliższej współpracy z archiwami państwowymi, w tym częstszych
konsultacji.
Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w jednym
z najbliższych tomów „Archeionu”.
P. Libera (ZNA NDAP)
10. PROJEKT „U ŹRÓDEŁ POLSKIEJ DEMOKRACJI”
W latach 2006–2007 realizowano trzeci wspólny projekt Naukowej i Akademickiej
Sieci Komputerowej (NASK) i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod wspólnym
hasłem „U źródeł polskiej demokracji”. Inauguracja projektu odbyła się 26 czerwca 2007 r.
w Archiwum Głównym Akt Dawnych.
W jego ramach opublikowano w portalu www.polska.pl ponad 450 dokumentów
archiwalnych ilustrujących historię demokracji i państwowości polskiej od XVI do XX w.
Prezentowana kolekcja została podzielona na dziewięć tematów, a za opracowanie każdego
z nich odpowiada koordynator:
•

„Wokół podwójnej elekcji arcyksięcia Maksymiliana Habsburga i Zygmunta III Wazy
(1586–1598) — wolna elekcja jako szczytowa forma funkcjonowania demokracji
bezpośredniej” (dr Hubert Wajs, AGAD);

•

„Parlament w okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej — pokazanie całej procedury: od
podjęcia decyzji o zwołaniu sejmu, przez obrady sejmików przedsejmowych, obrady
sejmu, uchwalenie konstytucji, aż po sejmiki relacyjne” (dr Michał Kulecki, AGAD);

•

„Wokół

Sejmu

Czteroletniego

—

uchwalanie

konstytucji

majowej

i

ustaw

towarzyszących — nowe formy pracy sejmu — rola opinii publicznej i zmian w obiegu
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informacji

—

tworzenie

nowoczesnej

państwowości

polskiej”

(mgr

Urszula

Kacperczyk, AGAD);
•

„Księstwo Warszawskie — próba odzyskania państwowości polskiej” (mgr Dorota
Lewandowska, AGAD);

•

„Tajemne państwo polskie okresu powstania styczniowego 1862–1864” (mgr Dorota
Lewandowska, AGAD);

•

„Polacy w parlamentach państw zaborczych” (mgr Anna Sokół, AP w Krakowie; mgr
Małgorzata

Osiecka,

AGAD;

dr

Marek

Konstankiewicz,

UMCS;

dr

Zofia

Wojciechowska, AP w Poznaniu);
•

„Kształtowanie

niepodległości

(1916–1921)”

(mgr

Mariusz

Kluczewski,

AP

w Krakowie);
•

„Polskie Państwo Podziemne w okresie II wojny światowej” (mgr Adam Grzegorz
Dąbrowski, AAN);

•

„Rzeczpospolita wielu narodów” (mgr Jarosław Zawadzki, AGAD; mgr Eugenia
Szymczuk, AAN).
Udostępniane dokumenty archiwalne pochodzą z zasobów archiwów państwowych

oraz Archiwum PAN, Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki UŁ, BN oraz Muzeum Narodowego
w Warszawie.
Następnym etapem wspólnych działań NASK i NDAP, mających na celu
popularyzację materiałów archiwalnych w Internecie, ma być kontynuacja projektu „Miasta
w dokumencie archiwalnym”.
A. Makówka (COIA NDAP)
11. LISTA NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH
PROGRAMU WSPÓLNOTOWEGO „KULTURA 2000”.
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Edukacji i Kultury ogłosiła w wydawnictwie
zatytułowanym „ Crossing Borders-Connecting Cultures. The EU Culture Programme (20072013) listę najlepszych, przekazujących „dobre praktyki” projektów zrealizowanych
w poprzednim okresie programowania w ramach programu wspólnotowego „Kultura 2000”.
W wydawnictwie omówione zostały projekty wybitne, które wpisały się w założenia
polityki kulturalnej UE. Wśród tych przedsięwzięć znalazł się również projekt zatytułowany
”EMILE: Leaving Europe for America- early EMIgrants LEtter stories” realizowany w latach
2004-2005 przez konsorcjum w składzie: Östergötlands Länsmuseum (Szwecja), Mayo
County Library (Irlandia), Provincia Autonoma di Trento (Włochy), Rozm.b.erk Society
(Czechy) i Archiwum Państwowe m.st. Warszawy (Polska) przy współpracy Archiwum
Państwowego w Płocku. Dalsze informacje można odnaleźć w portalu europejskim pod
adresem: http://ec.europa.eu/culture
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Na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwum Państwowe
m.st. Warszawy otrzymało dotację na zakup skanera planarnego do digitalizacji dokumentów
wielkoformatowych wraz ze stacją graficzną. Środki finansowe przyznane zostały w ramach
Programu Operacyjnego MKDIN Dziedzictwo Kulturowe, Priorytetu Tworzenie Zasobów
Cyfrowych Dziedzictwa Kulturowego. Zakup nowego, wysokiej klasy sprzętu umożliwi
stworzenie kolekcji cyfrowych złożonych ze zdigitalizowanych zbiorów archiwalnych oraz
pozwoli na szerszą popularyzację archiwaliów dzięki ich prezentacji w formie kopii cyfrowych
on-line i przygotowywaniu różnego rodzaju wystaw i publikacji o charakterze edukacyjnym.
Ponadto Archiwum uzyska możliwości większego zabezpieczenia cennych zbiorów przed
zniszczeniem poprzez wykonywanie cyfrowych kopii zabezpieczających, a następnie
udostępnianie ich w pracowniach naukowych. W roku bieżącym przewidywane jest podjęcie
planowej

digitalizacji

wytypowanych

zespołów

archiwalnych

według

ustalonego

harmonogramu, a następnie zabezpieczenie ich kopii cyfrowych na serwerze do masowego
przechowywania danych.
12. INFORMACJE O ZASOBIE ARCHIWALNYM DOSTĘPNE W INTERNECIE
W sierpniu 2007 r. przekazano do udostępnienia w Internecie (www.archiwa.gov.pl)
scalone bazy danych. Wykonano nową wyszukiwarkę ogólną umożliwiającą jednoczesne
wyszukiwanie informacji w opisach zespołu i w inwentarzach archiwalnych. Zmieniono też
sposoby nawigacji w systemie informacyjnym.
Baza danych System Ewidencji Zasobu Archiwalnego (SEZAM) udostępniona została
w Internecie po raz siódmy. Obecnie zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym
przechowywanym we wszystkich archiwach państwowych w Polsce oraz w: Archiwum
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Oddziale w Poznaniu, Archiwum Nauki Polskiej
Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Archiwum Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, Stowarzyszeniu Archiwum „Solidarności” i Zarządzie Oddziału Związku
Sybiraków w Łodzi, Głównej Bibliotece Lekarskiej, Fundacji „Tygodnika Powszechnego”
i Archiwum

Uniwersytetu

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego

oraz

Instytucie

Józefa

Piłsudskiego w Nowym Jorku i Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku – w sumie
o 95 instytucjach, ponad 87 tys. zespołów i zbiorów (włączając szczątki zespołów - ponad 97
tys.).
Archiwa prezentują w Internecie coraz więcej kopii cyfrowych własnych dokumentów,
głównie w ramach projektów „Skarby archiwów polskich”, „Miasta w dokumencie
archiwalnym” i „U źródeł polskiej demokracji” (www.polska.pl) oraz we własnych serwisach
internetowych. Są one, w miarę możliwości, linkowane ze szczegółowym opisem zespołu.
Udostępniono też inwentarze sporządzone bazach zestandaryzowanych IZA, KITA,
SCRINIUM i MAPY oraz z kilkudziesięciu baz lokalnych nadesłanych przez AGAD, AAN i AP
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w Krakowie. W sumie udostępniono w Internecie ponad 22,6 tysięcy inwentarzy w postaci
elektronicznej. Dodano także ponad 1500 nowych wstępów do inwentarzy – w sumie
udostępnionych jest ponad 5,6 tysięcy wstępów. W ciągu roku będzie można udostępniać
kolejne inwentarze wraz ze wstępami.
Po raz szósty prezentowana jest w Internecie scalona wersja bazy danych Program
Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD). Zawiera ona informacje
o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach
państwowych oraz: Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, archiwów
diecezjalnych w Poznaniu, Łodzi, Płocku, Włocławku, Wrocławiu i częściowo w Drohiczynie
oraz

o

księgach

metrykalnych

wyznania

mojżeszowego

i

rzymskokatolickiego

przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy - Archiwum (tzw. archiwum
zabużańskie). W sumie baza obejmuje ok. 47,6 tys. opisów ksiąg metrykalnych.
(COIA, NDAP)
13. WYSTAWA „SPORT KALISKI W LATACH 1920-2007” W ARCHIWUM
PAŃSTWOWYM W KALISZU
27 listopada 2007 r. w Archiwum Państwowym w Kaliszu otwarto wystawę „Sport
kaliski w latach 1920-2007”. Wystawie towarzyszyła promocja książki Zbigniewa Kościelaka
pt. „Chodź no tu piłkarzu”. Publikacja ta jest biografią Józefa Goi (1922-1990) – kaliskiego
działacza sportowego, wieloletniego kierownika wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
Materiały zgromadzone na wystawie pochodzą głównie z zasobu Archiwum
Państwowego w Kaliszu oraz zbiorów prywatnych. Są wśród nich ciekawe akta, dotyczące
działalności klubów i instytucji zajmujących się sportem, plany obiektów sportowych, a także
fotografie, prasa, proporczyki oraz afisze z imprez sportowych, odbywających się w Kaliszu.
Na wystawie można podziwiać także wspaniałą kolekcję medali i dyplomów kaliskich
sportowców oraz puchary, dyplomy i albumy z fotografiami, wypożyczone przez Muzeum
Okręgowe Ziemi Kaliskiej.
Na Uroczystym otwarciu wystawy władze miasta reprezentował wiceprezydent
Tadeusz Krawczykowski, obecni tez byli zawodnicy i działacze klubów piłkarskich,
organizacji, stowarzyszeń sportowych i turystycznych przedstawiciele służby zdrowia,
działacze kultury fizycznej, sportu i turystyki, dziennikarze, a także rodzina i bliscy
współpracownicy Józefa Goi, którzy sprawili, że miasto Kalisz odnosiło sukcesy w wielu
dyscyplinach sportowych. Jednym z gości był syn trenera Kazimierza Górskiego – Dariusz
Górski.
Podczas uroczystości dr Mirosława Lisiecka – była Dyrektor Archiwum państwowego
w Kaliszu – otrzymała od Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu „Odznakę
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Rzemiosła Kaliskiego” wraz z gratulacjami i podziękowaniami za wieloletnią współpracę przy
tworzeniu zbiorów archiwalnych rzemiosła kaliskiego oraz Kaliskiej Fundacji im. Józefa Goi.
Komisarzem wystawy jest mgr Krystyna Kubiak. Wystawa będzie czynna do końca
lutego 2008 r.
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III. Z ŻYCIA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
1. KONFERENCJE, SESJE, ZEBRANIA NAUKOWE
AAN
•

10 V 2007 r. — w archiwum odbyły się warsztaty archiwalne „Dokument
elektroniczny”, zorganizowane przez AAN we współpracy ze Stowarzyszeniem
Archiwistów Polskich.

•

Przedstawiciele AAN brali czynny udział w pracach V Powszechnego Zjazdu
Archiwistów Polskich oraz XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich w Olsztynie w dniach 6-8 września.

•

Dr Tadeusz Krawczak poprowadził obrady Sekcji Archiwów Instytucji Życia
Publicznego. Referaty w ramach tej sekcji wygłosili: Włodzimierz Janowski („Akta
partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych z lat 1944-2005 w zasobie
archiwów

państwowych.

Zarys

problematyki”

oraz

„Archiwum

Towarzystwa

Krzewienia Kultury Świeckiej”), dr T. Krawczak („Archiwa gen. Felicjana SławojaSkładkowskiego i Związku Polaków na Łotwie. Przyczynek do powstawania zbiorów
regionalnych”), Bartosz Nowożycki („Akta partii i organizacji nurtu solidarnościowego
solidarnościowego

zasobie

Archiwum

Akt

Nowych”),

dr

Dariusz

Wierzchoś

(„Archiwum Towarzystwa Pamiętnikarstwa Polskiego. Losy i zawartość”), dr ładysław
Horst („Archiwum Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”), Anna Nowakowska
(„Archiwum Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego”). Natomiast w ramach Sekcji
Konserwatorów Magdalena Wiercińska i Weronika Ściubisz wygłosiły referat
„Z doświadczeń nad masowym odkwaszaniem materiałów archiwalnych z XX wieku”.

•

Na Sesji naukowej zorganizowanej przez Klub Historyczny im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Krakowie z cyklu Polski Czyn Niepodległościowy –
Prezentacja sylwetki pierwszej kobiety generał Marii Wittek w dziesiątą rocznicę
śmierci, dr Tadeusz Krawczak wygłosił referat „Maria Wittekówna – żołnierz
niepodległości” a Anna Eliza Markert wygłosiła referat na temat działalności Komisji
Historii Kobiet w Walce o Niepodległość (18 października).

•

Podczas Konferencji, dotyczącej porządkowaniu akt komitetów wojewódzkich PZPR,
dr Władysław Horst wygłosił referat „Metodyczne problemy opracowania akt
komitetów wojewódzkich PZPR w Zakładzie Historii Partii i Centralnym Archiwum KC
PZPR”.

•

Podczas konferencji poświęconej zagadnieniom postępowania z dokumentacją
w jednostkach NSA i sądach wojewódzkich referaty wygłosiły Małgorzata Michalska
(„Doświadczenia nadzoru archiwów państwowych nad działalnością archiwów
sądowych – wnioski i ustalenia”) oraz Dorota Gębicka – „Metodyka postępowania
z aktami sądowymi”.
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•

Na Sesji “Dziedzictwo myśli strategicznej Marszałka J. Piłsudskiego” referat
“Marszałka Józefa Piłsudskiego poglądy na naród i państwo” wygłosił dr Tadeusz
Krawczak (4 grudnia).

•

Podczas Sesji naukowej “Roman Dmowski i jego współpracownicy” dr Tadeusz
Krawczak wygłosił referat “Narodowa Demokracja-Kościół-Unici“ (6 grudnia).

AP W BYDGOSZCZY

•

27 IV 2007 r. - na seminarium doktoranckim prowadzonym przez prof. M. Koczerską
(IH UW) dr M. Hlebionek wygłosił referat "Ołowiane pieczęcie książąt polskich.
Wprowadzenie do problemu", podsumowujący dotychczasowe prace i ukazujący
perspektywy badań nad tą kategorią zabytków sfragistycznych.

•

23 i 24 V 2007 r. - w Zielonej Górze odbyła się konferencja nt. Zbiory pieczęci
w Polsce, zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego
i Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcona
problemom

dziejów,

kształtu

oraz

opracowania

materiałów

sfragistycznych

przechowywanych w różnego rodzaju placówkach naukowo-kulturalnych. Dr Marcin
Hlebionek wygłosił referat "Pieczęcie w zbiorach bydgoskich. Archiwum państwowe.
Biblioteka Miejska. Muzeum Okręgowe".
AP W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ W MALBORKU

•

14 XII 2007 r. - na Zamku w Sztumie pracownik Archiwum Arkadiusz Wełniak
przedstawił referat „Wielopokoleniowe rodziny ziemiańskie w powiecie sztumskim
w XVIII-XIX wieku”. Na tle skomplikowanej sytuacji społeczno-politycznej Powiśla
ukazana została dzieje rodów von Klingraff z Polaszek, Biber – właścicieli dóbr
gorajskich i Schreiberów z Mikołajek Pomorskich. Wykład został zorganizowany
przez

Towarzystwo

Miłośników

Ziemi

Sztumskiej

przy

wsparciu

władz

samorządowych.
AP W GDAŃSKU
•

26 IX 2007 r.– w siedzibie archiwum odbyło się zebranie naukowe, na którym mgr
Jarosław Sianko wygłosił referat pt. „Rola konserwatora w systemie nadzoru nad
narastającym zasobem archiwalnym”. Mgr Monika Panter zrelacjonowała swój pobyt
w Dolnosaksońskim Głównym Archiwum Krajowym w Hanowerze w ramach projektu
„Rekonstrukcja Pamięci Polski”. Zaś dr Jarosław Drozd zaprezentował wydaną
drukiem swoją pracę doktorską pt. „Społeczność żydowska w Gdyni w okresie
międzywojennym”.

•

8–10 X 2007 r.- w Opolu i w Kamieniu Śląskim odbyła się międzynarodowa
konferencja naukowa pt. „Święty Jacek i dziedzictwo dominikanów”, na której dr Rafał
Kubiki wygłosił referat pt. „Dominikanie w społeczeństwie państwa zakonu
krzyżackiego w Prusach w XIII – XV wieku”.
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•

26 XI 2007 r.– w siedzibie archiwum odbyło się zebranie naukowe pracowników AP
w Gdańsku i AP w Elblągu z/s w Malborku, na którym Bogna Garczewska i Krystyna
Zalewska z AP w Gdańsku przedstawiły – w formie prezentacji w pracowni
mikrofilmowej – zagadnienie mikrofilmowania jako tradycyjnej metody zabezpieczenia
zasobów archiwalnych i bibliotecznych. Następnie mgr Sławomir Falkowski i Łukasz
Franiek z AP w Gdańsku omówili współczesne rozwiązania w zakresie digitalizacji
oraz zabezpieczenia zasobów archiwalnych i bibliotecznych. Z kolei Renata Krynicka
z AP w Elblągu z/s w Malborku przybliżyła problem przestrzegania przepisów
kancelaryjno-archiwalnych w nadzorowanych archiwach zakładowych i wykonywania
zaleceń pokontrolnych.

•

6-7 XII 2007 r. - w Toruniu odbyły się I Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, na których
mgr Stanisław Flis wygłosił wykład „Archiwa pomiędzy urzędem a instytucją
naukową. Oczekiwania archiwów a kształcenie archiwistów”.

AP W GORZOWIE WLKPL.

•

26 IV 2007 r. - dr Dariusz Rymar (dyrektor AP Gorzów) na konferencji: „Udział
ludności z Kresów Wschodnich II RP w zagospodarowaniu Gorzowa", wygłosił
referat: pt. Zarys dziejów Gorzowa i jego mieszkańców w latach 1951-2007

•

26 IV 2007 r. - w Gorzowie odbyła się konferencja pt. „Inauguracja działalności
delegatury IPN”, na której zaprezentowano referat: Początki i rozwój gorzowskiej
opozycji w latach 1976-1981.

•

19 VI 2007 r. - odbyło się spotkanie inauguracyjne Klubu Historycznego im. Gen.
Roweckiego, na którym wygłoszono referat pt. Stan wojenny w Gorzowie

•

25 IV 2007 r. - Juliusz Sikorski, kierownik oddziału ewidencji, zabezpieczania,
opracowania, udostępnia i informacji, na konferencji: „Dziedzictwo kulturowe regionu
gorzowskiego” wygłosił referat pt. Koniunkturalna normalizacja. Stosunki państwoKościół w województwie zielonogórskim w latach 1956-1958.

AP W KATOWICACH

•

14 IV 2007 r. – na konferencji Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim
matematyki,

zorganizowanej

przez

Zarząd

Katowicko-Częstochowskiego

Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w ramach obchodów 750-lecia założenia
Chorzowa, dr Piotr Greiner przedstawił referat pt. „Kurt Alder – laureat Nagrody Nobla
z Chorzowa”.
•

8 V 2007 r. – w siedzibie archiwum obyło się zebranie naukowe, w trakcie którego
mgr Mirosław Węcki przedstawił referat pt. „Akta górnośląskiej NSDAP w zasobie
Archiwum Państwowego w Katowicach”.

•

15 V 2007 r. – podczas sesji popularyzatorskiej Katowice w kartografii dr Piotr
Greiner przedstawił referat pt. „Pojęcie i granice Górnego Śląska”.
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•

16 V 2007 r. – w siedzibie archiwum obyło się zebranie katowickiego oddziału SAP,
podczas którego prof. dr Jutta Prieur-Pohl, dyrektor archiwum w Detmold, wygłosiła
wykład na temat „Struktura organizacyjna i działalność archiwów państwowych
w niemieckim kraju związkowym Północnej Nadrenii - Westfalii na przykładzie
archiwum w Detmold”.

•

25 V 2007 r. – na XVI Sympozjum Piekarskim Jak żyć odpowiedzialnie
w nieodpowiedzialnym

świecie?

Odpowiedzialność

jako

cnota

chrześcijańska

i wartość społeczna mgr Piotr Matuszek przedstawił referat dr Piotra Greinera
pt. „Odpowiedzialność za pracę. Karol Godula - świadectwo uczciwego życia”.
•

16 VI 2007 r. – na posiedzeniu Związku Górnośląskiego w Katowicach dr Piotr
Greiner wygłosił wykład pt. „J. Georg Bednorz – noblista z fizyki z 1987 roku, doktor
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Dwunasty laureat Nagrody Nobla ze Śląska?”

•

21 VI 2007 r. – na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się XV Konferencja
Naukowa Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich pt. „Archiwa i ich użytkownicy” podczas której
dr Piotr Greiner przedstawił referat pt. „Wizerunek użytkownika w oczach archiwisty
(na przykładzie AP Katowice)”.

•

13 IX 2007 r. – na sesji pt. „Śląskie Gody”, zorganizowanej przez Urząd Miasta
w Rudzie Śląskiej i Związek Górnośląski z okazji 85 rocznicy przyłączenia Górnego
Śląska do Rzeczypospolitej, dr Piotr Greiner przedstawił referat „Narodziny
industrialnego Górnego Śląska na przykładzie Rudy Śląskiej”.

•

20 IX 2007 r. – w Muzeum Historii Katowic podczas sesji „Dzieje medycyny
i działalności charytatywnej na terenie Katowic” referaty przedstawili pracownicy AP
w Katowicach: dr Piotr Greiner i mgr Elżbieta Matuszek „Katowickie środowisko
lekarskie, dzieje medycyny w Katowicach” oraz dr Zdzisław Jedynak „Dzieje szpitali
spółek brackich w Katowicach w latach 1864-1950”.

•

20 IX 2007 r. – na posiedzeniu Związku Górnośląskiego w Katowicach dr Piotr
Greiner wygłosił wykład pt. „Pojęcie i granice Górnego Śląska - kontrowersje nie tylko
historyczne”.

•

16 X 2007 r. - odbyło się zebranie naukowe, którego temat brzmiał: „Dzieje masonerii
w Gliwicach do 1945 roku” referat wygłosił mgr inż. Bogusław Małusecki.

•

26 X 2007 r. - na sesji „Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów lecznictwa ze
szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego”
zorganizowanej przez Śląski Uniwersytet Medyczny, Szpital Śląski w Cieszynie
i Archiwum Państwowe w Katowicach z udziałem przedstawicieli środowisk
naukowych z Czech i Niemiec dr Piotr Greiner i mgr Elżbieta Matuszek przedstawili
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temat „Źródła do dziejów medycyny na Górnym Śląsku do 1945 roku w zasobie
Archiwum Państwowego w Katowicach”
•

19 XI 2007 - w Muzeum Miejskim w Tychach odbyło się I Tyskie Sympozjum
Historyczne pt.: „Tyskie miejsca historycznej pamięci” Swoje referaty przedstawili:
prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – pt.„Miejsca pamięci historycznej – zagadnienia
metodologiczne” oraz mgr Joanna Szczepańczyk – pt.„Tyskie zespoły archiwalne
w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach”

•

20 XI 2007 r. - Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Oddział w Katowicach, Parafia
Ewangelicko-Augsburska w Katowicach zorganizowała spotkanie pt.: „Rok 1945
w Katowicach”, na którym prelegentami byli Tomasz Hajewski. Mirosław Węcki, Anna
Flaszewska, Beata Gądzik, autorzy wystawy i książki „Rok 1945. Dzień powszedni
w dokumentach.”

•

28 XI 2007r. - odbył się wykład B. Małuseckiego „Masoneria na terenie Gliwic
i Raciborza do 1945 roku” z cyklu „Otwarte Wykłady Historyczne”, którego
organizatorem było Raciborskie Centrum Badań Historycznych, Dom Kultury
„Strzecha” Racibórz.

AP W KIELCACH
•

5 VI 2007 r. - odbył się w Kielcach panel dyskusyjny historyków i archiwistów
zajmujących się badaniem najnowszych dziejów Kielecczyzny. Zaprezentowano stan
badań nad najnowszą historią regionu świętokrzyskiego i projekty badawcze
dotyczące

najważniejszych

problemów

z

historii

politycznej,

społecznej

i gospodarczej regionu po II wojnie światowej, wypracowano wstępne założenia
konferencji naukowej, planowanej w 2008 r. W panelu uczestniczyli: przedstawiciele
Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Instytutu Historii Akademii
Świętokrzyskiej, Kieleckiego Seminarium Duchownego, Muzeum miasta Kielc oraz
przedstawiciele Archiwum Państwowego w Kielcach – Iwona Pogorzelska i Rafał
Chałoński.
AP W KRAKOWIE
•

18 IV 2007 r.– mgr Szczepan Świątek wygłosił referat pt: „Zagraniczne związki
i kontakty Krakowa w latach 1918-1989” w Towarzystwie Miłośników Historii
i Zabytków Krakowa.

•

23 V 2007 r.– dr Przemysław Stanko podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Zbiory pieczęci w Polsce” wygłosił referat pt. „Zbiory pieczęci w Archiwum
Państwowym Oddział na Wawelu”.

•

14 VI 2007 r.– mgr Ewa Perłakowska podczas konferencji „Problemy archiwizacji
dokumentów elektronicznych” wygłosiła referat pt. „Zasady i tryb zarządzania
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dokumentacją w ‘kancelarii tradycyjnej (papierowej)’ i ich wpływ na kancelarie
elektroniczną. Podstawy prawne i praktyka”.

•

19 VI 2007 r. – mgr Ewa Perłakowska podczas Ogólnopolskiej Konferencji
„Wartościowanie materiałów archiwalnych” wygłosiła referat pt. „Dotychczasowe
kryteria wyłaniania twórców materiałów archiwalnych a wyzwania współczesności”.

•

20 VI 2007 r. – mgr Monika Andrasz-Mrożek podczas Ogólnopolskiej Konferencji
„Wartościowanie materiałów archiwalnych” wygłosiła referat pt. „Wykaz akt jako
instrument wartościowania dokumentacji”.

•

21 VI 2007 r. – mgr Ewa Perłakowska podczas XV konferencji Sekcji Archiwów Szkół
Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
wygłosiła referat pt. „Pomoce ewidencyjno-informacyjne w uczelniach wyższych
z perspektywy sprawowanego przez archiwa państwowe nadzoru nad narastającym
zasobem archiwalnym”.

•

26 VI 2007 r. – dr Kamila Follprecht wygłosiła na zebraniu naukowym w AP
w Krakowie referat pt. „Naborowscy w Krakowie. Z dziejów kamienicy przy
ul. Mikołajskiej 22”.

•

28 VI 2007 r. – mgr Ewa Perłakowska wygłosiła referat pt. „Dokument elektroniczny –
zarys problematyki” w krakowskim Oddziale Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

•

6 IX 2007 r. – mgr Teresa Filipczak podczas obrad Sekcji Archiwów Instytucji Życia
Publicznego na V Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Olsztynie wygłosiła
referat pt.: „Archiwum Fundacji Centrum Czynu Niepodległościowego”.

•

7 IX 2007 r. – mgr Teresa Filipczak podczas obrad Sekcji Archiwów Instytucji Życia
Publicznego na V Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Olsztynie wygłosiła
referat pt.: „Archiwum Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe”.

•

6 IX 2007 r. – mgr Ewa Perłakowska w ramach panelu „Problemy prawne
funkcjonowania archiwów” na V Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich
w Olsztynie wygłosiła referat pt.: „Nowe prawo archiwalne. Postulaty środowiska
archiwistów”.

•

7 IX 2007 r. – mgr Ewa Perłakowska podczas obrad Sekcji „Problemy archiwów
elektronicznych” na V Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Olsztynie
wygłosiła referat pt.: „Zasady i tryb zarządzania dokumentacją w «kancelarii
tradycyjnej (papierowej)» i ich wpływ na kancelarię elektroniczną. Podstawy prawne
i praktyka”.

•

22 IX 2007 r. – mgr Zofia Czekalska-Sitko wygłosiła referat pt.: „Wspomnienie
o księdzu Czaplińskim” w ramach spotkania dot. działalności b. Bursy Gimnazjalnej
w Bochni.
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•

25 IX 2007 r. – mgr Monika Andrasz-Mrożek wygłosiła na zebraniu naukowym w AP
w Krakowie referat „Materiały do dziejów Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy
w zbiorach Archiwum Państwowego w Krakowie”.

•

27 IX 2007 r. – mgr Joanna Potasz podczas sesji naukowej „Pomoc człowiekowi
w Bochni 1357-2007” wygłosiła referat pt.: Kościół i szpital św. Leonarda Opata
w Bochni w latach 1529-1794.

•

27 IX 2007 r. – mgr Zofia Czekalska-Sitko podczas sesji naukowej „Pomoc
człowiekowi w Bochni 1357-2007” wygłosiła referat pt.: „Działalność dobroczynna
i charytatywna w Bochni w latach 1914-1939”.

•

W IV kwartale odbyły się trzy zebrania naukowe (20 XI, 5 XII i 12 XII). Uczestnicy
wysłuchali referatów Pani Wiesławy Rutkowskiej na temat „Problemy porządkowania
akt Zarządu Miejskiego w Iłży z lat 1924, 1945 – 1950, 1952”, Pana Grzegorza
Skrzypka „Ustrój, organizacja i metody porządkowania akt PPRN w Pińczowie z lat
1950 – 1975”, Pana Jerzego Jabłońskiego „Metody transliteracji z użyciem aplikacji
IZA” oraz obejrzeli pokaz multimedialny Pana Piotra Pawłowskiego „Materiały
Solidarności

Region

Ziemia

Sandomierska

w

zasobie

Sandomierskiego

Stowarzyszenia „Pamięć Solidarność”.
AP W LESZNIE
•

17 X 2007 r. - mgr Barbara Ratajewska na zaproszenie I Liceum Ogólnokształcącego
we Wschowie wygłosiła prelekcję „Polacy u boku Napoleona”. Przy okazji prelekcji
w auli szkoły zaprezentowano przygotowaną przez Archiwum wystawę z okazji 200.
rocznicy powstania Księstwa Warszawskiego.

AP W LUBLINIE
•

15 VI 2007 - odbyło się zabranie naukowe, w trakcie którego dyrektor Piotr Dymmel
przedstawił referat pt. „W obronie historycznego dziedzictwa. Z dziejów dokumentów
miasta Lublina w okresie zaborów”.

•

29 VI 2007 r. - odbyło się zabranie naukowe, w trakcie którego Joanna Kowalik
z Oddziału w Radzyniu Podlaskim przedstawiła referat pt. „Źródła do dziejów ziemian
w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim”.

•

3 IV 2007 r. - w cyklu „Wieczór Autorski w Archiwum Państwowym” w Oddziale
w Radzyniu Podlaskim AP w Lublinie miało miejsce spotkanie z dr Agnieszką
Gątarczyk połączone z promocją jej książki pt. „Seweryn Książę Czetwertyński.
Biografia”.

•

AP w Lublinie włączyło się w lubelskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2007.
Na

zorganizowanej

13

IX

2007

r.

w

Trybunale

Koronnym

konferencji

popularnonaukowej „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze” referat
pt. „Podróże Jana Długosza po trakcie krakowsko-wileńskim” wygłosił dyrektor
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Archiwum, dr Piotr Dymmel. W programie EDD znalazła się również zorganizowana
w siedzibie Archiwum wystawa „Trakt Kraków – Lublin – Wilno. Dawniej i dziś”.
•

Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej,
to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych mające na celu szeroko pojętą
edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem
jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Tegoroczna edycja odbywała się w dniach 8-9 i 15-16 września we wszystkich
regionach Polski pod hasłem „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”.
Patronat honorowy nad obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce objął
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski.

•

5 X 2007 r. - w AP w Lublinie odbyło się zebranie naukowe, na którym Łukasz Mulak
(Oddział I) przedstawił referat pt. „Akta organizacji konspiracyjnych z okresu II wojny
światowej w Archiwum Państwowym w Lublinie – stan zachowania i metody
opracowania.”

•

16 XI 2007 r. - w AP w Lublinie odbyło się zebranie naukowe, na którym Renata
Gąsior (Oddział III) przedstawiła referat pt. „Popularyzacja w archiwach państwowych
– zasady, metody, możliwości.”

•

30 XI 2007 r. - w AP w Lublinie odbyło się zebranie naukowe, na którym Roman
Maćkowski (Oddział II) przedstawił referat pt. „Pracownicy Archiwum Państwowego
w Lublinie w okresie międzywojennym”.

•

23 XI 2007 r. - dr Dariusz Magier kierownik Oddziału w Radzyniu Podlaskim AP
w Lublinie wziął udział w konferencji archiwalno-metodycznej zorganizowanej przez
NDAP pt. „Problemy metodyczne opracowania zespołów archiwalnych Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej”, gdzie wygłosił referat: „Dokumentacja osobowa
w aktach PZPR a problematyka tworzenia i wykorzystania baz danych – refleksja
metodyczna”.

AP W ŁODZI

•

27 IV 2007 r. - w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Łodzi przy pl.
Wolności 1 odbyło się zebranie naukowe, na którym referat pt. Wybrane problemy
narastającego zasobu archiwalnego w kwartalniku „Archiwista Polski” przedstawiła
Magdalena Sochala, pracownik Oddziału Nadzoru. Praca poświęcona została
zagadnieniom narastającego zasobu archiwalnego i powstała w oparciu o artykuły
zamieszczone

w

„Archiwiście

Polskim”

w

latach

1996

–

2005.

Autorka

przeanalizowała treść 24 artykułów. Zwróciła uwagę, że większość analizowanych
prac ma charakter poradnictwa a ich autorzy zwracają uwagę na podobne problemy
występujące w archiwach zakładowych. Należą do nich m.in. brak przygotowania
personelu biurowego do prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjno –
archiwalnych, nieprawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie akt oraz błędna
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konstrukcja wykazów akt. Autorzy artykułów zgodnie dostrzegają także konieczność
dostosowania

obowiązujących

normatywów

kancelaryjno-archiwalnych

do

zmieniających się sposobów wytwarzania dokumentacji zwłaszcza postępującej
komputeryzacji i elektronicznego obiegu dokumentów.

•

19-20 VI 2007 r. - Paweł Pietrzyk, kierownik Oddziału II Archiwum Państwowego
w Łodzi, wziął udział w zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych

w

Warszawie

konferencji

na

temat

Współczesne

problemy

wartościowania, na której Wygłosił komunikat dotyczący kryteriów wartościowania,
selekcji i brakowania dokumentacji w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych
i Australii.

Wygłoszony

podczas

konferencji

tekst

zostanie

opublikowany

w specjalnym tomie "Archeionu" poświęconym tej problematyce.

•

1 VI 2007 r. - w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Łodzi, przy pl.
Wolności 1 odbyło się kolejne zebranie naukowe. Przedstawiony został referat
Tomasza Florczaka, pracownika Oddziału Opracowania Zasobu, zatytułowany Akta
stanu cywilnego w Archiwum Państwowym w Łodzi. Podstawy funkcjonowania
aktotwórców, stan zachowania, problematyka podziału zespołów. Referat składa się z
3 części dotyczących podstaw prawnych, kompletności zachowania akt oraz
podziałowi zespołów akt stanu cywilnego.

•

14 VI 2007 r. - wizytę w Archiwum Państwowym w Łodzi złożył dr Sławomir Radoń,
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Podczas swojego pobytu spotkał się
z pracownikami i zwiedził budynki Archiwum.

•

23 XI 2007 r. - Jacek Herman przedstawił na Konferencji archiwalno – metodycznej
w AGAD w Warszawie poświęconej problematyce metodycznego opracowania
zespołów archiwalnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej swój referat
zatytułowany „Problematyka układu akt w zespołach archiwalnych komitetów
łódzkiego i wojewódzkiego PZPR w Łodzi”.

•

14 XII 2007 r. - odbyło się ostatnie w mijającym roku zebranie naukowe.
Przedstawiony na nim został referat Anny Kaniewskiej pt. „Użytkownicy zasobu
Archiwum Państwowego w Łodzi w latach 1996 – 2006”. Podstawą napisania referatu
były

sprawozdania

opisowe

i

statystyczne

Oddziału

Ewidencji,

Informacji

i Udostępniania oraz baza danych SUMA. Referentka m.in. dokonała analizy osób
korzystających z zasobu APŁ. Podała cel podejmowanych przez nich poszukiwań,
rodzaje podjętych prac naukowych, ilość udostępnionych jednostek archiwalnych,
ilość odwiedzin,

miejsce zamieszkania,

najczęściej wykorzystywane

zespoły

archiwalne. Referat wzbogacony został licznymi tabelami i wykresami. Autorka
wskazała na tendencje związane z udostępnianiem zasobu, związane z tym
problemy i potrzeby na przyszłość.
AP W OPOLU
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•

w drugim kwartale 2007 r. zorganizowano w archiwum dwa zebrania naukowe (20 IV,
11 V). W trakcie pierwszego spotkania referat pt. „Materiały do dziejów szlachty
górnośląskiej w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu” przedstawił Henryk
Niestrój, natomiast na zebraniu majowym referat pt. „Zespoły akt Archiwum
państwowego w Opolu skarbnicą wiedzy o dziejach lecznictwa na Górnym Śląsku”
wygłosił Jan Kornek.

•

24 V 2007 r. - sesja naukowa na temat „Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle
zasobów źródłowych” pod patronatem rektora Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach prof. Ewy Małeckiej-Tendery. Sesję zorganizowano w ramach
obchodów rocznicowych 60-lecia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz
55-lecia AP w Opolu. Podczas spotkania swoje referaty wygłosili m.in.: Włodzimierz
Kaczorowski, Michael Sachs. Karel Müller, Jan Kornek, Kazimierz Dola, Idzi Panic,
Andrea Pokludová, Ryszard Kaczmarek, Antoni Maziarz, Maria W. Wanatowicz,
Paweł Bojka, Halina Kulik, Antoni Jonecko.

AP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

•

5 IX 2007 r. - pod hasłem „Wrześniowe boje 1939” miała miejsce sesja naukowa
zorganizowana przez Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie
Mazowieckim. Pomysłodawcą i głównym organizatorem sesji był mgr Andrzej
Kędzierski, który przewodniczył obradom. W trakcie obrad swoje referaty wygłosili:
prof. AŚ dr hab. Zygmunt Matuszak, mgr Tomasz Matuszak - dyrektor AP
w Piotrkowie Tryb. oraz mgr Jerzy Murgrabia – Dyrektor Muzeum Czynu Zbrojnego
w Lipcach

Reymontowskich.

Sesji

towarzyszyła

wystawa

oraz

inscenizacja

historyczna „Piąta kolumna – niemieckie działania dywersyjne w Tomaszowie
mazowieckim – 6 września 1939 r.”.
AP W PŁOCKU
•

12 IX 2007 r. - w siedzibie archiwum odbyła się sesja naukowa „Archiwa jako ośrodki
badań regionalnych na przykładzie prac nad dziejami Mazowsza”. W trakcie obrad
wygłoszono 7 referatów. Prelegentami byli pracownicy AP w: Płocku Kutnie,
Grodzisku Mazowieckim, Siedlcach oraz NDAP, Uniwersytetu Warszawskiego
i Archiwum Diecezjalnego w Płocku. Sesja była częścią obchodów Europejskich Dni
Dziedzictwa.

AP W SIEDLCACH
•

17 V 2007 r. - w Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie pod Węgrowem odbyła się
konferencja naukowa: „Jan Paweł Woronicz - prymas Królestwa Polskiego,
proboszcz liwski”. Współorganizatorem konferencji (obok Muzeum Zbrojowni na
Zamku w Liwie i Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Liwskiej) oraz towarzyszącej jej
wystawy była Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych „Sigillum”, działająca przy
Archiwum Państwowym w Siedlcach. W materiałach wydawniczych towarzyszących
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wystawie i konferencji znalazły się reprodukcje dokumentów ze zbiorów AP
w Siedlcach. Pracownik AP mgr Artur Rogalski wygłosił na konferencji referat: „Jan
Paweł Woronicz i historyczne archiwa Ziemi Liwskiej”;
•

4 VI 2007 r. - w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Siedlcach odbyła się konferencja
„Siedlce wczoraj i dziś” zorganizowana z okazji jubileuszu 460-lecia nadania
Siedlcom praw miejskich. Współorganizatorem konferencji (obok Samorządowego
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Akademii Podlaskiej
w Siedlcach, Muzeum Regionalnego w Siedlcach i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siedlcach) było Archiwum Państwowe w Siedlcach. Dyrektor AP w Siedlcach
Grzegorz Welik wygłosił na konferencji referat: „Z czego siedlczanie mogą być
dumni”.

•

8-9 VI 2007 r. - w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Siedlcach odbyła się sesja
naukowa „V wieków dziejów Siedlec” zorganizowana z okazji jubileuszu 460-lecia
nadania Siedlcom praw miejskich. 8 VI pracownik AP w Siedlcach mgr Artur Rogalski
wygłosił referat „Siedlce 1809 – 1815”, 9 VI dyrektor AP w Siedlcach Grzegorz Welik
wygłosił referat; „Archiwum Państwowe w Siedlcach jako ośrodek badań nad dziejami
miasta”.

•

22–23 VI 2007 r. - w Akademii Podlaskiej w Siedlcach odbyło się I Sympozjum
Dziejów Biurokracji. 22 VI pracownik AP w Siedlcach mgr Artur Rogalski wygłosił
referat „Elity urzędnicze departamentu siedleckiego 1810 – 1815”.

•

Pracownik AP w Siedlcach Artur Rogalski wziął udział w sesji: ”Lasy Królestwa
Polskiego w XIX. Struktura administracja –gospodarka”, która odbyła się w Radomiu
30 XI 2007 r. A. Rogalski wygłosił referat: Obszary leśne w księgach hipotecznych
Trybunału Cywilnego w Siedlcach (I poł. XIX w.

•

Dyrektor AP Grzegorz Welik wziął udział w sesji „Wybitne jednostki w dziejach Ziemi
Łosickiej i ich wpływ na rozwój regionu i kraju. VII Podlaskie Spotkania Historyczne”,
która odbyła się w Łosicach 1 XII 2007 r. G. Welik wygłosił referat: Chrzanowscy
i Frankowscy, zasłużone rody ziemiańskie dla Ziemi Łosickiej.

AP W SUWAŁKACH
•

27 V 2007 r.

– podczas

konferencji

naukowej

„Środowiska

inteligenckie

Suwalszczyzny w XIX i XX wieku”, zorganizowanej w Muzeum Okręgowym
w Suwałkach, referat pt. „O kształceniu i wychowaniu w seminarium nauczycielskim
w okresie międzywojennym”, opracowany na podstawie materiałów archiwalnych
Państwowego Seminarium Żeńskiego im. Józefy Joteyko w Suwałkach, znajdujących
się w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach przedstawił dyrektor archiwum
mgr Tadeusz Radziwonowicz.
•

29 VI 2007 r. – odbyła się konferencja popularno-naukowa zorganizowana przez
Zarząd

Stowarzyszenia

Przyjaciół

Suwalszczyzny

w

związku

ze

zjazdem
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koleżeńskim członków stowarzyszenia, w toku której referat „Kultura i rozrywka
w Suwałkach na przełomie XIX i XX”, opracowany głównie w oparciu o materiały
archiwalne znajdujące się w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym
w Wilnie, przedstawił kierownik mgr Sławomir Filipowicz. Konferencji towarzyszyła
ekspozycja pt. „Afisze wydarzeń kulturalnych w Suwałkach z lat 1859-1860, 1919
z zasobu Archiwum Państwowego w Suwałkach”.
•

26 X 2007 r. – odbyło się seminarium „Metody opisu Ziemi” zorganizowane przez
Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Park Naukowo-Techonologiczny
Polska – Wschód w Suwałkach i Archiwum w Suwałkach. W jego toku referat
„Geodezyjne i mapowe zasoby Archiwum Państwowego w Suwałkach” przedstawił
kierownik mgr Sławomir Filipowicz.

•

13 X 2007 r. – podczas konferencji naukowej „Rosjanie północno-wschodniej części
Królestwa Polskiego”, zorganizowanej w Łomży między innymi przez Łomżyńskie
Towarzystwo Naukowe im. Wagów, referat pt. „Staroobrzędowcy w regionie
augustowsko-sejneńsko-suwalskim a władze w czasach PRL-u”, opracowany na
podstawie materiałów Archiwum Państwowego w Suwałkach, przedstawił dyrektor
archiwum mgr Tadeusz Radziwonowicz. Natomiast kierownik mgr Sławomir
Filipowicz wygłosił na tejże konferencji referat pt. „Obchody uroczystości 300-lecia
panowania Romanowów w guberni suwalskiej”, opracowany przede wszystkim
w oparciu

o

archiwalia

ze

zbiorów

Litewskiego

Państwowego

Archiwum

Historycznego w Wilnie i AP w Suwałkach.
AP W SZCZECINIE
•

3–4 IV 2007 r. - mgr Karolina Sobańska wzięła udział w spotkaniu organizowanym
przez NDAP „Problemy opracowania materiałów audiowizualnych w archiwach
państwowych”. Szczególnie istotne okazały się zagadnienia opracowania fotografii
w zespołach KW PZPR oraz problemy związane z udostępnianiem tychże materiałów
i prawami autorskimi.

•

25 IV 2007 r. - mgr Karolina Sobańska uczestniczyła z ramienia archiwum w sesji
naukowej zorganizowanej w Uniwersytecie Szczecińskim PN. „W poszukiwaniu
tożsamości. Nowe społeczeństwo w nowym otoczeniu. Polacy na ziemiach
odzyskanych po II wojnie światowej.

•

19 V 2007 r. - zorganizowano się w archiwum robocze spotkanie dotyczące
organizacji sesji związanej z utworzeniem i działalnością Obywatelskiego Komitetu
Porozumiewawczego działającego w Szczecinie w latach 1989–1990. Sesja, która
odbyła się 20 czerwca w archiwum, stała się ważnym wydarzeniem, także
w kontekście zbierania przez uczestników tych ważnych dla najnowszych dziejów
Polski i Pomorza wydarzeń. tzw. dokumentacji historii oralnej. Wzięli w niej udział
m.in:

były

wicepremier

rządu

RP

Longin

Komołowski,

b.

minister

spraw
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wewnętrznych Andrzej Milczanowski, b. senator Mieczysław Ustasiak, b. poseł
Włodzimierz

Puzyna,

b.

przewodniczący

Rady

Miejskiej

Dominik

Górski,

przewodniczący OKP Zbigniew Zdanowicz oraz prof. K. Kozłowski i dr Jan Macholak.
Podczas spotkania Z. Zdanowicz i D. Górski przekazali do AP w Szczecinie
dokumentację będącą w ich posiadaniu związaną z działalnością OKP, kampanią
wyborczą

przed

wyborami

kontraktowymi

i

przygotowaniami

do

wyborów

samorządowych 1990 r. Sesja zorganizowana została przy współudziale Wyższej
Szkoły Administracji Publicznej, pod patronatem Polskiego Radia i Zarządu Okręgu
NSZZ „Solidarność”.
•

20 V 2007 r. - mgr Karolina Sobańska wzięła w II konferencji archiwalno-muzealnej
w Warszawie poświęconej możliwościom współpracy archiwów i muzeów oraz
stanowi archiwów zakładowych muzeów nadzorowanych przez państwową służbę
archiwalną udział.

•

28 V 2007 r. - odbyła się, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP
w Szczecinie oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie, sesja naukowa „Wielkość
i upadek Stoczni”. Referat zawarty w tytule sesji przedstawił prof. Kazimierz
Kozłowski.

•

4 VI 2007 r. - prof. Kazimierz Kozłowski oraz dr Paweł Gut wzięli udział w konferencji
pt. „Köslin – Koszalin. Miasto pomorskie”. Przedstawili na niej referaty; kolejno –
„Próba oceny źródeł do dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1945–2005” oraz
„Źródła archiwalne do dziejów Koszalina i ziemi koszalińskiej w zasobie Archiwum
Państwowego w Szczecinie”. Archiwum w Szczecinie przeprowadziło kwerendę
i udostępniło reprodukcje dokumentów odnoszących się do dziejów Koszalina na
wystawę towarzyszącą sesji.

•

6 VII 2007 r. - na zebraniu naukowym zaprezentowano następujące referaty:
dr Paweł Gut – „Administracja i podziały terytorialne pomorskich prowincji Prus
w latach 1918–1939”; dr Maciej Szukała – „Problem antysemityzmu w niemieckich
archiwach państwowych w latach 1933–1945 na przykładzie zasobu Archiwum
Państwowego w Szczecinie”; prof. Kazimierz Kozłowski – „O potrzebie i koncepcji
opracowania naukowego historii archiwów regionalnych od XIX do XXI wieku”.

•

5–7 IX 2007 r. - siedmiu szczecińskich archiwistów uczestniczyło w V Powszechnym
Zjeździe Archiwistów Polskich w Olsztynie. W czasie obrad sekcji „Archiwa
zakładowe”

Andrzej

i perspektywy.

Jabłoński

Natomiast

wygłosił

podczas

XIII

referat

Archiwa

zakładowe.

Zjazdu

Delegatów

Stan

Stowarzyszenia

Archiwistów Polskich na kolejną kadencję wybrano nowe władze. Wiceprezesem
SAP ds. statutowo-organizacyjnych został dr Jan Macholak, a członkiem Zarządu
Głównego Andrzej Jabłoński. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZG wybrano
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prof. Kazimierza Kozłowskiego, zaś przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został dr
Paweł Gut.
•

10 X 2007 r. - dr Paweł Gut wygłosił wykład „Zakon cystersów na Pomorzu
Zachodnim” dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Stargardzie Szczec.

•

24 X 2007 r. - w sesji naukowej pt. „Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej
i koszalińsko-kołobrzeskiej”, organizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz Instytut Politologii i Europeistyki US prof. dr hab. Kazimierz
Kozłowski przedstawił referat „Społeczne uwarunkowania powstania diecezji
szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej”. W konferencji uczestniczyli
pracownicy archiwum mgr Maria Frankel oraz mgr Witold Mijal. Podczas spotkania
promowano kolejny XIV tom źródeł do dziejów Pomorza Zachodniego „Narodziny
diecezji

szczecińsko-kamieńskiej

w opracowaniu

Kazimierza

i

koszalińsko-kołobrzeskiej

Kozłowskiego.

Archiwum

wraz

z

(1945–1975)”
Uniwersytetem

Szczecińskim jest współwydawcą tych serii wydawnictw źródłowych. Opracowanie
ukazało się w 35. rocznicę unormowania przez Stolicę Apostolską (1972 r.)
organizacji Kościoła katolickiego na ziemiach pozyskanych przez Polskę w 1945 r.
Zawarte w książce dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Akt Nowych
w Warszawie, Archiwum Prymasa Kard. Wyszyńskiego, Archiwum Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie, archiwów kurii archidiecezjalnej w Szczecinie
i diecezjalnej w Koszalinie oraz byłej kurii w Gorzowie Wlkp., archiwów państwowych
w Szczecinie i Koszalinie oraz wybranych materiałów z prasy niemieckiej i włoskiej.
•

24–25 X 2007 r. - w konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Politologii
i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej
w Szczecinie

„Między

Warszawą

a

regionem.

Przedsierpniowa

opozycja

demokratyczna na Pomorzu Zachodnim” uczestniczył dyrektor archiwum dr Jan
Macholak, wygłaszając referat „Wojewódzkie władze partyjne i administracyjne
wobec opozycji demokratycznej w regionie”.
•

23 XI 2007 r. - odbyła się konferencja dotycząca opracowania akt PZPR
zorganizowana przez Zakład Naukowy Archiwistyki NDAP. Uczestniczył w niej dyr.
Jan Macholak z referatem odnoszącym się do opracowania zbiorów specjalnych
wchodzących w skład zespołu KW PZPR.

•

28 XI 2007 r. - w seminarium organizowanym przez NDAP na temat możliwości
pozyskiwania i zasad przyznawania grantów w ramach programu wspólnotowego
„Europa dla obywateli” uczestniczyły mgr Maria Frankel oraz mgr Iga Bańkowska.
Spotkanie dało możliwość szczegółowego zapoznawania się z programem
„Aktywana pamięć europejska”, którego celem jest wsparcie projektów ochrony
najważniejszych obiektów i zbiorów dotyczących przesiedleń oraz upamiętnienia ofiar
nazizmu i stalinizmu.
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•

29 XI 2007 r. - dyr. Jan Macholak uczestniczył w konferencji „Pomorze Zachodnie
w działaniach na rzecz bezpieczeństwa narodowego” zorganizowanej przez Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i prezesa Towarzystwa Wiedzy Obronnej
w Szczecinie. Archiwum otrzymało wyróżnienie od Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego przyznane za aktywny współudział w podejmowaniu inicjatyw
popularyzatorskich

i

wydawniczych,

a

także

intelektualne

wsparcie

idei

patriotycznego wychowania młodych Polaków.
•

12 i 13 XII 2007 r. - w dorocznym spotkaniu konserwatorów organizowanym przez
NDAP uczestniczył mgr Marek Lupa.

•

13 XI 2007 r. - mgr Bartosz Reszka wziął udział w seminarium „Digitalizacja zasobów
archiwalnych. Dokumenty archiwalne – ukryte skarby. Jak je
pokazać/zaprezentować?”, które odbyło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

•

20 XII 2007 r. - w spotkaniu świątecznym organizowanym przez Naczelną Dyrekcję
Archiwów Państwowych uczestniczył dyrektor Jan Macholak oraz mgr Maria Frankel,
która otrzymała doroczna nagrodę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych za
2007 rok.

•

Podczas zebrań naukowych zaprezentowano następujące referaty:
- 8 XI 2007 r. mgr Andrzej Jabłoński, Archiwa zakładowe jednostek wymiaru
sprawiedliwości na terenie działania Archiwum Państwowego w Szczecinie;
mgr Karolina Sobańska, Organizacja i działalność organów wymiaru
sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1998 i ich wpływ na
opracowanie akt sądowych.
- 7 XII 2007 r. mgr Aleksandra Maślak, Organy kontroli skarbowej na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945–2003. Dzieje, organizacja i źródła archiwalne; mgr
Maria Frankel, Literatura i źródła do dziejów szczecińskiego archiwum; dr Jan
Macholak, Przewodnik po zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie
1945–2005.

AP W TORUNIU

•

17-19 V 2007 r. - dr Krzysztof Kopiński był sekretarzem międzynarodowej konferencji
"Edycje niemieckojęzycznych i łacińskojęzycznych źródeł historycznych z basenu
Morza Bałtyckiego (XIV-XVI w.). Część VIII", (organizatorzy prof. dr hab. Janusz
Tandecki, prof. dr Matthias Thumser) która odbyła się w Toruniu. Konferencja została
zorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu przy ścisłej współpracy z Freie Universität w Berlinie oraz Towarzystwem
Naukowym w Toruniu. Dr Kopiński wygłosił referat: „Eine Datenbank zu den
Stadtbüchern von Thorn und Danzig“. W referacie została omówiona aplikacja
o nazwie "Pruskie księgi miejskie" (XML) powstała dzięki niewielkim środkom, które
zostały zapewnione w: 1. Projekcie badawczym finansowanym przez Ministerstwo
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Nauki i Informatyzacji nr 1 H01G 037 29 "Księga ławnicza Starego Miasta Torunia
(1456-1479) - opracowanie edytorskie i analiza treści" zakończony 28.02.2007 r.,
realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Tandeckiego przy udziale
dr K. Kopińskiego oraz w: 2. Projekcie badawczym finansowanym przez Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji nr 1 H01G 003 29 "Księga rachunkowa kamlarii miasta Torunia
(1453-1495) - opracowanie edytorskie i analiza treści" zakończony 28.02.2007 r.,
realizowanym pod kierunkiem K. Kopińskiego przy udziale J. Tandeckiego i prof. dr
hab. Krzysztofa Mikulskiego.
•

13-15 VI 2007 r. - udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego pod nazwą "Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita
między okcydentalizmem o orientalizacją" wzięła dr Monika Wyszomirska, która
wygłosiła referat "Między Francją, Prusami a Rosją. Elity polityczne czasów Augusta
III w walce o władzę i reformę Rzeczypospolitej”.

•

17-18 IX 2007 r. - archiwum było współorganizatorem IV Toruńskich Spotkań
Dydaktycznych „Muzea i archiwa w edukacji historycznej”. W ramach konferencji mgr
Beata Herdzin, dyrektor Archiwum w dniu 17 września wygłosiła referat ”Działalność
edukacyjno-popularyzatorska archiwów na przykładzie Archiwum Państwowego
w Toruniu” oraz przygotowała okolicznościową wystawę cymeliów z zasobu
Archiwum.

•

3-6 X 2007 r. - dr Monika Wyszomirska wzięła udział w międzynarodowej konferencji
naukowej w 300 rocznicę podpisania konwencji w Altranstädt we Wrocławiu, gdzie
wygłosiła

referat:

Konflikt

między

szlachtą

a

duchowieństwem

katolickim

w Rzeczypospolitej w okresie rządów Augusta III Wettyna.

•

16-17 X 2007 r. - dr Monika Wyszomirska wygłosiła na międzynarodowej konferencji
naukowej "Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI-XVII wieku" w Zielonej
Górze

referat:

Sejmik

województwa

bełskiego

wobec

polityki

wewnętrznej

i zagranicznej dworu za panowania Augusta III Sasa (1734 - 1763).

•

6-7 XII 2007 r. - archiwum było współorganizatorem I Toruńskich Konfrontacji
Archiwalnych

Konferencji

w archiwach”.

Wraz

z

„Archiwistyka

Instytutem

Historii

na
i

uniwersytetach,
Archiwistyki

UMK

archiwistyka
w

Toruniu,

Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich oraz Towarzystwem Naukowym w Toruniu
Archiwum uczestniczyło w organizacji konferencji, której motywem przewodnim była
konfrontacja poglądów na archiwistykę reprezentowanych przez archiwistów
zatrudnionych w archiwach oraz archiwistów – teoretyków. Dyrektor Archiwum, mgr
Beata Herdzin wygłosiła podczas konferencji referat zatytułowany „Działalność
edukacyjno-popularyzatorska Archiwum Państwowego w Toruniu”. Konferencji
towarzyszyła wystawa archiwalna: „Ikonografia dokumentów toruńskich. Funkcje
i konteksty”.
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•

12 XII 2007 r. -archiwum odwiedziła delegacja historyków litewskich z Kowna, w tym
Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu z Kowna, doc. dr Jonas
Vaičenonis. Goście zwiedzili Archiwum oraz wystawę: „Ikonografia dokumentów
toruńskich”.

AP M.ST. WARSZAWY
•

18-21 IV 2007 r. - Dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Ryszard
Wojtkowski wraz z pracownikami wziął udział w II Ogólnopolskiej Konferencji
Szkoleniowej w Szczecinie pod hasłem „Zadania archiwum wobec informatyzacji –
dokumentacja elektroniczna”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Archiwistów
Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości. Konferencja połączona była z wyjazdem do
Berlina oraz zwiedzaniem Bundesarchiv, Filmarchiv i Landesarchiv.

•

20-21 IV 2007 r. - pracownicy Archiwum Państwowego m.st. Warszawy wzięli udział
w konferencji międzynarodowej w Toruniu na temat „Prawo archiwalne. Stan aktualny
i perspektywy zmian”.

•

Archiwum wraz z Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Wydawnictwem Muza, było
współorganizatorem zorganizowanego w dniu 22 kwietnia 2007 r. w Pałacu Staszica
w Warszawie, spotkania z Anną Mieszkowską, autorką książki „Matka dzieci
Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej”. Książka zawiera relacje i wspomnienia – po
latach – ocalonych przez Irenę Sendlerową żydowskich dzieci. W Archiwum
Państwowym m.st. Warszawy od 1979 r. przechowywany jest „Zbiór Ireny
Sendlerowej-Zgrzem.b.skiej” z lat 1945-1957, zawierający dokumenty z okresu jej
pracy na stanowisku naczelnika Wydziału Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego.

•

26 IV 2007 r. - w Pracowni Naukowej im. prof. S. Herbsta Archiwum Państwowego
m.st. Warszawy odbyło się zebranie naukowe, na którym Małgorzata Sikorska
wygłosiła referat „Reklama zakładów fotograficznych w prasie warszawskiej
z II połowy XIX w.”. Referat dotyczył rodzaju i treści reklam usług fotograficznych
świadczonych przez warszawskich fotografów.

•

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku było współorganizatorem
zorganizowanego w dniu 14 maja 2007 r. spotkania promocyjnego książki
"Osobliwości Pułtuska" pod red. A. Henrykowskiej i R. Lolo, Pułtusk 2007.

•

24 V 2007 r. - na zebraniu naukowym w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy
Monika Kowzon-Świtalska z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział
w Mławie,

wygłosiła

referat

zatytułowany

„Procesy

aktotwórcze

zachodzące

w jednostkach wymiaru sprawiedliwości na przykładzie sądów rejonowych – wybrane
problemy”.

•

14 VI 2007 r. - dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Ryszard
Wojtkowski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Ursusie przez Ośrodek
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Kultury „Arsus” oraz Stowarzyszenie Wolnego Słowa, na którym odbyła się promocja
albumu „Czerwiec ’76 w Ursusie”. Album ten został wydany w 2006 r. przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy przy współpracy
Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

•

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku w było organizatorem
odbytego w dniu 14 czerwca 2007 r. w Pracowni Naukowej im. W. Gomulickiego
Oddziału w Pułtusku, odczytu zatytułowanego „Kreml w rękach Polaków. Okupacja
Moskwy przez wojska Rzeczypospolitej 1610-1612", autorstwa historyka Tomasza
Bohuna.

•

15-16 VI 2007 r. - dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Ryszard
Wojtkowski uczestniczył

w sympozjum

zorganizowanym

przez Warszawskie

Przedsiębiorstwo Geodezyjne, poświęconym roli geodezji w dzisiejszym planowaniu
przestrzennym z wykorzystaniem technik informatycznych.
•

Pracownicy Archiwum Państwowego m.st. Warszawy wzięli udział w zorganizowanej
w dniach 19-20 czerwca 2007 r. przez NDAP konferencji „Współczesne problemy
wartościowania”.

•

25 VI 2007 r. - na zebraniu naukowym w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy
Hubert Domański z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Ekspozytury w Nidzicy
wygłosił referat zatytułowany „Nidzica i okolice w średniowieczu”.

•

6-7 września 2007 r. - Dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Ryszard
Wojtkowski oraz pracownicy Archiwum wzięli udział w V Powszechnym Zjeździe
Archiwistów Polskich w Olsztynie.

•

12 IX 2007 r. - Małgorzata Sikorska z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz
Marek Wojtylak z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddziału w Łowiczu
wzięli udział w otwartym panelu naukowym w Muzeum Historycznym m.st.
Warszawy, towarzyszącym wystawie „Wypędzeni z Warszawy 1944 Losy dzieci”,
zorganizowanej przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Archiwum Państwowe
m.st. Warszawy i Fundację Stiftung Niedersachsische Gedenkstatten. Małgorzata
Sikorska

wygłosiła

referat

„Dziecko

a

Powstanie

Warszawskie

(uczestnicy

i obserwatorzy)”. W referacie zostały przedstawione losy najmłodszych żołnierzy
Powstania, rekrutujących się z warszawskich drużyn harcerskich, pełniących funkcje
łączników,

listonoszy

harcerskiej

poczty

powstańczej,

gońców,

sanitariuszy.

Wykorzystano też relacje, wspomnienia, materiały archiwalne charakteryzujące
postawę i reakcje najmłodszych na otaczającą rzeczywistość, odpowiedzialność
i okładność, bezinteresowność, troskę o kolegów. Z kolei Marek Wojtylak przedstawił
referat „Losy dzieci warszawskich po Powstaniu w świetle łowickich materiałów
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archiwalnych”. Ekspozycja ta stanowi projekt zrealizowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”.
•

12 IX 2007 r. - na konferencji naukowej „Pułtusk w epoce staropolskiej”,
zorganizowanej z okazji 750. rocznicy nadania praw miejskich Pułtuskowi, Krzysztof
Wiśniewski z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddziału w Pułtusku wygłosił
referat „Mieszczanie Pułtuska w XVI i pierwszej połowie XVII wieku”.

•

16 X 2007 r. - Krzysztof Wiśniewski z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
Oddział w Pułtusku, wygłosił referat pt. „Organizacja i przebieg wyborów do sejmu
ustawodawczego w 1947 roku w powiecie pułtuskim" na konferencji naukowej
"Powiat pułtuski w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych", zorganizowanej
przez Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Starostwo
Powiatowe w Pułtusku, Urząd Miasta Pułtuska i Światowy Związek Żołnierzy AK.

•

18 – 20 X 2007 r. - w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Muzeum
Niepodległości oraz Muzeum Woli odbyła się konferencja naukowa zatytułowana
”Miasto po obu brzegach rzeki – różne oblicza kultury”, zorganizowana przez
wymienione instytucje oraz Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Polskie
Towarzystwo Etnologii Miasta, Czeskie Centrum oraz Instytut Słowacki. Spotkaniu
w Muzeum Niepodległości towarzyszył pokaz fotogramów, przygotowany przez
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Fundację „Ja Wisła”.

•

23 XI 2007 r. - Janina Gregorowicz z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy wzięła
udział w konferencji "Problemy metodyczne opracowania zespołów archiwalnych
PZPR”, zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w AGAD.

•

28-29 XI 2007 r. - na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja
naukowa „Samorządy i władze Warszawy od XIV do XXI wieku”, zorganizowana
przez

Zamek

Królewski,

Komitet

Redakcyjny

i

Radę

Naukową

„Rocznika

Warszawskiego” oraz Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie,
podczas

której Dyrektor

Archiwum

Państwowego

m.st. Warszawy

Ryszard

Wojtkowski w swym referacie dokonał przeglądu materiałów do dziejów władz
Warszawy w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.
•

6-7 XII 2007 r. - w Toruniu odbyła się konferencja z cyklu I Toruńskie Konfrontacje
Archiwalne „Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach”. Podczas
konferencji Paweł Weszpiński z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy wygłosił
referat zatytułowany „Mapy i plany w zbiorach archiwalnych. Pilne problemy
metodyczne”. W obradach uczestniczyli również inni pracownicy Archiwum
Państwowego m.st. Warszawy. Organizatorami konferencji były: Instytut Historii
i Archiwistyki

Uniwersytetu

Mikołaja

Kopernika

w

Toruniu,

Archiwistów Polskich oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

Stowarzyszenie
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•

13 XII 2007 r. - Piotr Uszyński z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy wziął udział
w seminarium zatytułowanym "Digitalizacja zasobów archiwalnych. Dokumenty
archiwalne - ukryte skarby. Jak je pokazać?", zorganizowanym przez AGAD oraz
firmę SYBASE.

•

18 XII 2007 r. - w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy odbyło się zebranie
naukowe, podczas którego Paweł Weszpiński wygłosił referat zatytułowany „Rola
atlasów, dawnych map i planów”.

AP WE WROCŁAWIU

•

29 IV 2007 r. – w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu odbyło
się

Posiedzenie

Komisji

Doraźnej

ds.

Opracowania

Flagi

Województwa

Dolnośląskiego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, z udziałem radnych sejmiku
wojewódzkiego. Czynny udział w konferencji wziął kierownik Pracowni Sfragistycznej
AP we Wrocławiu mgr Janusz Kokosza oraz mgr Władysław Fabijański. Po
wygłoszeniu przez obu prelegentów referatów tematycznych odbyła się dyskusja oraz
pokaz stosownych emblematów na pieczęciach pierwszych władców piastowskich
Dolnego Śląska.
•

6 V 2007 r. – kierownik oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Grażyna
Trzaskowska wzięła udział w zorganizowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu
Wrocławskiego w 63. rocznicę upadku Twierdzy Wrocław konferencji na temat „Festung Breslau (1945) – historia i pamięć”. Podczas odbywającej się w Auli
Leopoldina UW konferencji wygłosiła referat pt. „Ofiary Festung Breslau – pochówki
wojenne żołnierzy i ludności cywilnej”.

•

15-16 V 2007 r. – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze mgr Ivo
Łaborewicz uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców Szkół
Wyższych

Euroregionu

„Nysa”,

zorganizowanej

przez

samodzielny

Wydział

Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, gdzie wygłosił połączony z prezentacją multimedialną wykład
pt. „Jelenia Góra – 900 lat. Kiedy naprawdę powstało miasto i jak po wojnie
wykorzystywano jego jubileusze”.
•

15-17 V 2007 r. – kierownik jeleniogórskiego oddziału archiwum mgr Ivo Łaborewicz
na ogólnokrajowej konferencji naukowej pt. „Rola wojska w rozwoju intelektualnym
Jeleniej Góry”, zorganizowanej przez Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
(Państwową

Wyższą

Szkołę

Zawodową)

wygłosił

połączony

z

prezentacją

multimedialną wykład pt. „Wojsko do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego we
Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze: na przykładzie dokumentacji dotyczącej Jeleniej
Góry”.
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•

28 V 2007 r. – pracownik Oddziału Zamiejscowego w Lubaniu mgr Barbara Grzybek,
na zaproszenie Muzeum Regionalnego w Lubaniu, wzięła udział w sesji na temat
„Romowie – czy ich znamy?”.

•

29-31 V 2007 r. – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Lubaniu mgr Adam Baniecki
oraz kierownik Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze mgr Ivo Łaborewicz wzięli
udział w zorganizowanej w Szklarskiej Porębie przez Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Śląsk
w czasie i przestrzeni”. Prelegenci wygłosili referaty z pokazem multimedialnym –
„Struktura osadnicza wsi powiatu bolesławieckiego 1947-1950” (A. Baniecki) oraz
„Dzieje i działalność archiwum państwowego ukazane za pomocą środków
kartograficznych na przykładzie Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze”
(I. Łaborewicz).

•

11 VI 2007 r. – w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu odbyło
się zebranie naukowe, na którym wygłoszono dwa referaty : mgr Małgorzaty Kysil
(AP Wrocław) – „Rozwój uposażenia klasztoru augustianów w Żaganiu w świetle
zachowanych materiałów archiwalnych” oraz mgra Remigiusza Kazimierczaka (AP
Wrocław) – „Stadion Olimpijski we Wrocławiu w latach 1927-1933 – funkcjonowanie
i wykorzystanie obiektu”.

•

13 VI 2007 r. – kierownik jeleniogórskiego oddziału archiwum mgr Ivo Łaborewicz
wziął udział w sesji popularnonaukowej pt. „Wielokulturowość Jeleniej Góry”,
zorganizowanej przez Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze, gdzie wystąpił z pokazem
multimedialnym

pt.

„Wielokulturowość

materiałów

archiwalnych

w

Archiwum

Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze i możliwości ich wykorzystania
przez nauczycieli w procesie edukacji”.
•

19-20 VI 2007 r. – Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze wraz z Archiwum
Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze zorganizowały konferencję
naukową na temat „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie – 900 lat historii”. Jednym
z moderatorów konferencji był kierownik jeleniogórskiego oddziału archiwum mgr Ivo
Łaborewicz, który zaprezentował na niej także referat pt. „Archiwalia jeleniogórskie,
ich wykorzystanie i możliwości badawcze”. Dorobek konferencji w postaci 10
referatów

opublikowany

zostanie

w

formie

suplementu

do

„Rocznika

Jeleniogórskiego”, którego współwydawcą jest jeleniogórski oddział Archiwum
Państwowego we Wrocławiu.
•

21 VI 2007 r. – pracownik lubańskiego oddziału archiwum mgr Barbara Grzybek, na
zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc, wzięła udział w konferencji
naukowej pt. „Górne Łużyce w czasie pokoju i wojennej zawieruchy”.

AP W ZIELONEJ GÓRZE
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•

29 V 2007 r. w pracowni naukowej w Starym Kisielinie odbyło się zebranie naukowe
pracowników merytorycznych Archiwum Państwowego. Mgr Mirosław Szatarski
zreferował zasady sporządzania dokumentu elektronicznego i postępowania
z dokumentem elektronicznym w świetle nowych regulacji prawnych.
2. SZKOLENIA, KOMISJE METODYCZNE

AAN

•

Komisja Metodyczna AAN obradowała podczas pięciu posiedzeń. W dniu 29
października dyskutowano nad przyjęciem opracowania zespołów akt Sądu
Okręgowego w Lublinie 1919-1939; Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
1919 – 1939; Sądu Okręgowego w Grudziądzu 1931 – 1932, 1935 – 1939; Sądu
Okręgowego w Bydgoszczy 1927, 1929, 1931 – 1939 oraz nad zagadnieniem
dalszego opracowywania zespołów akt sądów powszechnych w zasobie AAN. Na
posiedzeniu w dniu 12 listopada miała miejsce dyskusja nad projektem Wskazówek
metodycznych dotyczących zasad opracowania zespołów archiwalnych sądów
wytworzonych od XIX do XXI wieku przechowywanych w archiwach państwowych.
W dniu

28

listopada

omówiono

opracowanie

zespołów

akt

Ministerstwa

Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie 1944-1954 oraz Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych w Warszawie 1946-1993, ponadto Komisja zapoznała się
z projektami postępowania z zespołami akt Ryszarda Białousa i Stanisława
Grochowskiego. Z kolei w dniu 18 grudnia miała miejsce dyskusja nad przyjęciem
opracowania zespołów akt Archiwum Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom
Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom 1981-1993 oraz Centrali Imigracyjnej w Łodzi
(Einwandererzentralstelle in Litzmanstadt) 1939-1945; w kwestii ostatniego z tych
zespołów Komisja obradowała także w dniu 28 grudnia.
•

W ostatnim kwartale 2007 roku miały miejsce dwa zebrania: w dniu 15 listopada
Bartosz Nowożycki wygłosił prelekcję „Dzieje Batalionu AK Czata 49 w świetle
dokumentów z zasobu AAN”, z kolei w dniu 22 listopada dr Jerzy Grzybowski wygłosił
prelekcję „Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 19181945”.

AP W CZĘSTOCHOWIE
•

03 VIII 2007 r. - pracownicy Oddz. ds. archiwów zakładowych i przechowalnictwa AP
Cz-wa – S.Czarnota i G.Rozin przeprowadzili szkolenie dla pracowników Urzędu
Gminy w Niegowej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowej,
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Niegowej i Urzędu
Stanu Cywilnego w Niegowej dotyczące postępowania z dokumentacją w urzędach,
w tym m.in. rodzaje systemów kancelaryjnych i ich charakterystyka, rejestracja spraw
w bezdziennikowym systemie kancelaryjnym, prowadzenie teczek aktowych,

54
stosowanie jednolitego wykazu akt i jego rozbudowa o nowe hasła, podział
dokumentacji na kategorie archiwalne, przekazywanie dokumentacji z komórek
organizacyjnych do archiwum zakładowego, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
itp. W szkoleniu wzięło udział 17 osób.
•

W oparciu o zawarte w 2005 r. Porozumienie o współpracy pomiędzy Archiwum
Państwowym w Częstochowie i Akademią im. J. Długosza w Częstochowie, po
podpisaniu

umowy

o organizację praktyki zawodowej

studentów Archiwum

Państwowe w Częstochowie zorganizowało i przeprowadziło w okresie od
02.07.2007 r. do 28.09.2007 r. praktyki dla studentów IV roku historii ze specjalnością
archiwalną, w której udział wzięło 21 studentów Akademii im. J. Długosza. W okresie
od 17.09.2007 r. do 28.09.2007 r. Archiwum Państwowe w Częstochowie
przeprowadziło

także

praktykę

archiwalną

dla

studentki

II

roku

Wydziału

Historycznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora – specjalność archiwalnomuzealna.
AP W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ W MALBORKU

•

26 XI 2007 r. - na zebraniu naukowym w siedzibie Archiwum Państwowego
w Gdańsku Renata Krynicka - pracownik ds. archiwów zakładowych przedstawiła
krótki referat na temat „Działalności Archiwum Państwowego w Elblągu w zakresie
nadzoru nad archiwami jednostek państwowych i samorządu terytorialnego”

•

W miesiącach wrzesień-październik 2007 r. w siedzibie archiwum prowadzony,
by pod

patronatem

Stowarzyszenia

Archiwistów

Polskich

kurs

kancelaryjno-

archiwalny I stopnia. Wśród słuchaczy kursu dominowali pracownicy jednostek
samorządowych.
AP W GDAŃSKU
•

2-27 X 2007 r.– 12 studentów z UG odbywało praktyki studenckie II stopnia.
Opiekunami praktyk byli: mgr Marcin Westphal, kierownik Oddziału III APG oraz mgr
Bartłomiej Garba.

•

III–IV kwartał

– archiwum

wraz

Państwowego

w

przeprowadziło

Gdańsku,

ze Stowarzyszeniem
2

kursy

Przyjaciół

Archiwum

kancelaryjno-archiwalne

pierwszego stopnia (22 osoby) oraz 1 kurs kancelaryjno-archiwalny drugiego stopnia
(10 osób). Całość koordynowała mgr Anna Sylwia Kolas, pracownik archiwum
a zarazem prezes stowarzyszenia.
AP W KATOWICACH

•

13 IV 2007 r. – Komisja Metodyczna zatwierdziła inwentarze zespołów akt m.in.:
NSDAP Kierownictwo Powiatowe w Będzinie, NSDAP Kierownictwo Powiatowe
w Rybniku, NSDAP Kierownictwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, NSDAP
Młodzież Hitlerowska, Okręg Górnośląski w Katowicach, Gminne Rady Narodowe
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powiatu częstochowskiego. Ponadto komisja zatwierdziła metody opracowania
kilkunastu zespołów m.in.: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żelisławicach
i Ciągowicach, Akta gminy Nowa Góra, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Radzionkowie, Akta miasta Szczakowej, Inspektorat Szkolny w Białej Krakowskiej,
Śląski Zakład Psychiatryczny w Rybniku, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu
Mięsnego w Opolu Oddział w Raciborzu, Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców
"Społem" w Opolu Oddział w Raciborzu. Komisja zatwierdziła również 6 spisów nowo
przejętych zespołów.
•

14 VI 2007 r. - Komisja Metodyczna zatwierdziła inwentarze do zespołów akt m.in.:
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żelisławicach i Ciągowicach, Akta
notariuszy w Tarnowskich Górach, Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego Oddział Wojewódzki w Katowicach, Zarząd Miejski i Miejska Rada
Narodowa w Szczakowej. Ponadto komisja zatwierdziła metody opracowania 10
zespołów: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chruszczobrodzie, Polski
Związek Zachodni Zarząd Obwodowy w Zawierciu, Urząd Stanu Cywilnego
w Rozbarku, Urząd Stanu Cywilnego w Hucie Jerzy, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy

Przemysłu

Włókienniczego

w

Bielsku-Białej,

Biuro

Projektów

Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Gliwicach, Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Zatorze, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mikołowie, Liceum
Ogólnokształcące dla pracujących w Żywcu, Państwowe Technikum Finansowe
w Żywcu. Komisja zatwierdziła także spisy zdawczo-odbiorcze 8 nowo przejętych
zespołów oraz zajmowała się zagadnieniem opracowania bazy danych dotyczącej
dokumentacji kolekcji "Powstania Śląskie" otrzymanej z Instytutu J. Piłsudskiego
w Nowym Jorku.
•

28 IX 2007 r. – Komisja Metodyczna zatwierdziła inwentarze do zespołów akt m.in.:
Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowicach, Akta gminy Filipowice, Akta
gminy Nowa Góra, Urząd Stanu Cywilnego w Hucie Jerzy, Urząd Stanu Cywilnego
w Rozbarku, Gminna Rada Narodowa w Poczesnej, Gminna Rada Narodowa
w Kamienicy Polskiej, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Opolu
Oddział w Raciborzu. Ponadto komisja zatwierdziła metody opracowania 4 zespołów
oraz spisy zdawczo-odbiorcze 3 nowo przejętych zespołów.

•

4 X 2007 r. - Komisja Metodyczna zatwierdziła inwentarze zespołów: Akta stanu
cywilnego Okręgu Bożniczego w Trzebini, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Chruszczobrodzie, Gminna Rada Narodowa w Nowej Górze. Zatwierdzono metody
opracowania 3 zespołów oraz spisy zdawczo-odbiorcze 5 nowo przejętych zespołów
Komisja

zajmowała

się

także

z przejmowaniem akt wyborczych.

problemami

metodycznymi

związanymi
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•

5 XI 2007 r. - Komisja Metodyczna zatwierdziła inwentarze zespołów: Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Radzionkowie, Akta Notariuszy w Zawierciu, Ernst
Stosius – Fabryka Sukna w Kamienicy k/Bielska, Inspektorat Szkolny w Białej
Krakowskiej. Zatwierdzono metody opracowania 5 zespołów oraz spisy zdawczoodbiorcze 4 nowo przejętych zespołów. Ponadto na posiedzeniu omawiano projekt
wskazówek metodycznych dotyczących opracowania zespołów akt sądowych.

•

29 XI 2007 r. - Komisja Metodyczna omawiała koncepcję opracowania Przewodnika
po zasobie AP w Katowicach oraz wstępną

koncepcję prac związanych

z opracowaniem informatora o zasobie Oddziałów AP w Katowicach.

•

14 XII 2007 r. - Komisja Metodyczna zatwierdziła inwentarze zespołów: Biuro
Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Gliwicach, Inspektorat w Białej
Krakowskiej, C.k. Rada Szkolna Okręgowa w Białej, Powiatowy Oddział Informacji
i Propagandy w Wadowicach, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mikołowie,
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Raciborzu, Śląski Zakład Psychiatryczny
w Rybniku, Liceum Ogólnokształcące dla pracujących w Żywcu, Akta szkół średnich
z Makowa Podhalańskiego, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu, Akta
gminy Poczesna, Akta gminy Kamienica Polska, Akta notariuszy częstochowskich.
Zatwierdzono 3 spisy zdawczo-odbiorcze nowo przejętych zespołów

•

17 XII 2007 r. - Komisja Metodyczna zatwierdziła inwentarze zespołów: Wojewódzki
Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach, Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Wysokiej, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siemianowicach,
Polski Związek Zachodni Zarząd Obwodu w Zawierciu, Akta miasta Szczakowej,
Górnośląska Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, Zbiór dokumentów byłego
Archiwum

Miejskiego

miasta

Bytomia,

NSDAP

Kierownictwo

Powiatowe

w Chorzowie, Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu, Akta notariuszy tarnogórskich,
Komitety Gminne PZPR w Bełku, Babicach, Bestwinie, Akta notariuszy jaworznickich,
chrzanowskich, mysłowickich. Zatwierdzono 11 spisów zdawczo–odbiorczych nowo
przejętych zespołów.
AP W KIELCACH

•

23 IV 2007 r. - Komisja Metodyczna zatwierdziła inwentarze do zespołów: Akta
Notariusza Jana Nowakowskiego w Iłży, Akta Notariusza Stefana Kaleńskiego w Iłży,
zatwierdzono pomoce ewidencyjne do przejętych w 2006 r. do Oddziału w Pińczowie
zespołów akt, dyskutowano nad opracowaniem zespołów akt komisji wyborczych do
Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu jędrzejowskiego.

•

10 VII 2007 Komisja Metodyczna zbierała się na posiedzeniu. Omówiono stan prac
nad przygotowaniem informatorów o zasobie.
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•

11 IX 2007 - Komisja Metodyczna zatwierdziła zmiany nazw zespołów i poprawną
chronologię niektórych zespołów, inwentarze do zespołów powiatowych urzędów
ziemskich w Kozienicach, Olkuszu Zawierciu, Miechowie.

•

11 X, 7 XI, 29 XI, 12 XII – posiedzenia Komisji Metodycznej. Dyskutowano nad
projektem wskazówek metodycznych do opracowania akt sądowych, zatwierdzono
inwentarze zespołów: GRN-ów, PGRN-ów i szkół z zasobu AP w Pińczowie, komisji
wyborczych z 1965, 1969, 1972, 1973 r. i referendum z 1987 r. z AP w Jędrzejowie,
OBR „Skarżysko” w Skarżysku- Kamiennej, Skarżyskich Zakładów Przemysłu
Skórzanego „Fosko” w Skarżysku-Kamiennej, powiatowych urzędów ziemskich
w Opocznie,

Iłży,

Końskich,

Opatowie,

Pińczowie,

Radomiu,

Sandomierzu;

zatwierdzono przesunięcia zespołów i zmiany nazw zespołów AP w Kielcach oraz
oddziałów w Starachowicach i Pińczowie, dyskutowano nad inwentarzami do
zespołów akt notariuszy w Hebdowie, Proszowicach, Szydłowie, Wiślicy, Chmielniku,
Stopnicy, zatwierdzono przejęte do Oddziału w Jędrzejowie nowe zespoły
archiwalne.

•

29 XI 2007 r. - Kazimierz Nobis przeprowadził seminarium kancelaryjno- archiwalne
w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Kielcach,
w którym uczestniczyło 13 przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządu
terytorialnego gminnego i powiatowego.

•

14 XII 2007 r. - Kazimierz Nobis przeprowadził szkolenie kancelaryjno – archiwalne w
Oddziale Regionalnym KRUS w Kielcach, w którym uczestniczyło 17 pracowników
(oddziału i placówek terenowych).

AP W LUBLINIE
•

12 IX 2007 r. - archiwum odbyły się warsztaty szkoleniowe w zakresie finansowania
projektów kulturalnych ze środków funduszy strukturalnych, które poprowadziła
dr Ewa Rosowska z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W warsztatach
uczestniczyli pracownicy archiwów państwowych z: Kielc, Krakowa, Przemyśla,
Radomia, Rzeszowa, Siedlec i Lublina, a także osoby zatrudnione w lokalnych
instytucjach kultury: Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie, Państwowym
Muzeum na Majdanku, Muzeum Lubelskim, Ośrodku „Brama Grodzka” Teatr NN
i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

•

14 IX 2007 r. - odbyło się zebranie naukowe, na którym Agnieszka Myśliwiec
przestawiła referat pt. „Pozostałość aktowa po Trybunale Koronnym Lubelskim.
Studium źródłoznawcze”.

•

30 X 2007 r. - w budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło
się posiedzenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Łodzi. Na
posiedzeniu zatwierdzono metody opracowania i inwentarze m.in. Starostwa
Powiatowego w Piotrkowie z lat 1945 – 1950 oraz Akta miasta Przedborza z lat 1922
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– 1941. Omówiony został także projekt wskazówek metodycznych dotyczących
zasad opracowania zespołów archiwalnych sądów wytworzonych od XIX do XXI
wieku przechowywanych w archiwach państwowych.

•

19 XII 2007 r. – w Archiwum państwowym w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji
Metodycznej, które poświecone było zatwierdzeniu metod opracowania, inwentarzy
oraz wstępów do zespołów akt opracowanych w Archiwum Państwowym w Łodzi
i Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas posiedzenia Komisji
omawiano i zatwierdzano m.in. następujące zespoły akt: Akta Miasta Piotrkowi 1874
– 1914, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim 1945 –
1950,

Przedsiębiorstwo

Państwowe

Fabryka

maszyn

Górniczych

„Pioma”

w Piotrkowie Trybunalskim 1956 - 1992, Odlewnia Żeliwa „Koluszki” w Koluszkach
1973 - 1995, Mazowieckie Zakłady Przemysłu Wełnianego „Mazovia” w Tomaszowie
Mazowieckim 1947 - 1995. Dyskutowano także nad zaproponowanym układem akt
Archiwum Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów 1540 – 1930.
AP W OLSZTYNIE
•

17 V 2007 r. - na posiedzeniu Komisji Metodycznej zostały przyjęte zespoły miejskie
opracowane przez Beatę Rydzińską: Akta miasta Lubawa 1934-1937, Akta miasta
Nowe Miasto Lubawskie 1805-1945 i przez Sławomira Maksymowicza: Akta miasta
Giżycko 1912-1944. Oboje opracowujący przedstawili wstępy do inwentarzy
książkowych, które zawierają pełne omówienie dziejów twórcy zespołów, począwszy
od lokacji miasta i jego początkowej organizacji aż do roku 1945.

AP W KRAKOWIE
•

26 VI 2007 r. - na posiedzeniu Komisji Metodycznej omówiono tryb prac związanych
z ostatecznym uporządkowaniem akt Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z lat
[1936] 1945 - 1950 [1956] (nr zespołu 29/691).

•

W ramach działalności Gospodarstwa Pomocniczego Archiwum Państwowego
w Krakowie przeprowadzono 3 kursy kancelaryjno-archiwalne (I stopnia- 2 kursy,
II stopnia – 1) oraz 5 szkoleń kancelaryjnych i archiwalnych dla: Akademii Szkoleń
i Kompetencji w Krakowie, Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego
i Administracji w Krakowie, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła
II w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej
w Krakowie oraz dla powiatowych centrów pomocy rodzinie.

•

Współpraca z

Okręgową

Komisją Egzaminacyjną

w Krakowie

w zakresie

przygotowywania egzaminów w zawodzie technik archiwista.
AP W OPOLU
•

W II kwartale 2007 r. zorganizowano w archiwum cztery posiedzenia komisji
metodycznej (12 IV, 27 IV, 1 VI, 29 VI) w trakcie których rozpatrzono i zatwierdzono
15 zespołów: nr 327 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych z lat 1945–1969,
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nr 1755 Głubczyckie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w Głubczycach z lat [1946]
1947–1969, nr 385 Opolskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gogolinie z lat
[1945] 1952–1965, nr 1355 Opolskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Odra”
z siedzibą w Brzegu z lat 1947–1969, nr 1678 Zakład Sieci Elektrycznych w Nysie
z lat [1945] 1951–1957. nr 1353 Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego
w Brzegu z lat [1949–1950] 1951–1964, nr 1599 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej i Urząd Powiatowy w Prudniku z lat [1947] 1950–1975, nr 419
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem w Opolu z lat 1952–1975, nr 2470
Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego ”Opolwap” Spółka Akcyjna w Tarnowie
Opolskim z lat [1946] 1952–1994, nr 2856 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo TekstylnoOdzieżowe w Opolu z lat 1957–1975, nr 2857 Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą
„Otex” w Opolu z lat 1975–1976, nr 2858 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu
Artykułami Papierniczymi i Sportowymi w Opolu z lat [1949] 1950–1976 [1977],
nr 2859 Zakład Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Opolu z lat 1958–1976,
nr 2860 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Agred” w Opolu z lat 1951–1976.
AP W PRZEMYŚLU
•

29 V 2007 r. — przedmiotem posiedzenia Komisji Metodycznej było rozpatrzenie
problemów metodycznych, związanych z opracowaniem zespołu archiwalnego nr 132
Akta miasta Jarosławia 1518-1944. Komisja zaaprobowała jednogłośnie projekt
schematu układu inwentarza zespołu. Po zakończeniu kontynuowanych nadal prac
przy zespole, inwentarz wraz ze wstępem zostaną przedłożone do zatwierdzenia na
kolejnym posiedzeniu Komisji Metodycznej. Końcową część posiedzenia poświęcono
na

omówienie

wprowadzających

Decyzji

Naczelnego

wskazówki

Dyrektora

metodyczne

Archiwów

dotyczące

zasad

Państwowych
gromadzenia

i opracowywania materiałów ulotnych, oraz dokonujących zmian w tekście Decyzji
w prawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych wprowadzonej
w 2004 r.
AP W SZCZECINIE
•

28 IV 2008 r. — Komisja zatwierdziła 6 inwentarzy oraz 4 wstępy i 2 notatki
informacyjne do inwentarzy zespołów archiwalnych:

1. Wstęp i inwentarz do zespołu kod 65/1155: Starostwo Powiatowe w Greifswaldzie
(Landratsamt Greifswald) z lat 1815-1924.

2. Wstęp i inwentarz do zespołu kod 65/1478: Generalny Superintendent
w Greifswaldzie (General Superintendentur Greifswald) z lat 1601-1833

3. Wstęp i inwentarz do zespołu kod 65/1479: Gubernator Szwedzki na Pomorzu
w Stralsundzie (Schwedischer General Gouverneur in Starlsund) z lat 1711-1814

4. Wstęp i inwentarz do zespołu kod 65/1497: Nadleśniczy Pomorza Przedniego
(Vorpommerscher Oberforstmeister) z lat 1717-1817.
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5. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 65/1338: Wydział Powiatowy
w Ueckermünde (Kreisausschuss Ueckermünde) z lat 1899-1937.

6. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 65/1496: Urząd Obwodowy
w Bierzwniku (Amtsbezirk Marienwalder Forstrevier) z lat 1874-1877.
Komisja rozpatrzyła też 1 wniosek w sprawie przesunięcia międzyzespołowego
w zasobie AP Szczecin oraz 1 wniosek

w sprawie przekwalifikowania

dokumentacji z kat. B na kat. A
•

25 VI 2008 r. — Komisji zatwierdziła 8 inwentarzy oraz 2 wstępy i 6 notatek
informacyjnych do inwentarzy zespołów i zbiorów archiwalnych:

ZESPOŁY Z ZASOBU AP GORZÓW WLKP.

1. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 66/987: Zarząd Miejski i Miejska
Rada Narodowa w Brójcach z lat 1945-1946.

2. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 66/242: Urząd Gminy
w Bogdańcu z lat [1965] 1973-1990 [1992].

3. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 66/322: Urząd Gminy
w Kłodawie z lat [1970] 1973-1990 [1991].
ZESPOŁY Z ZASOBU AP SZCZECIN

1. Wstęp i inwentarz do zespołu kod 65/1486: Sąd Apelacyjny w Szczecinie z lat
[1946] 1949-1950 [1952].

2. Wstęp i inwentarz do zespołu kod 65/1488: Sąd Okręgowy w Szczecinie z lat
1945-1950.

3. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 65/1487: Sąd Grodzki
w Szczecinie z lat 1946-1950 [1951].

4. Notatka informacyjna i inwentarz do II akcesji do zespołu kod 65/773:
Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „GRYF” w Szczecinie z lat 1952-1996
[1997].
ZESPOŁY Z ZASOBU ODDZIAŁU AP STARGARD SZCZECIŃSKI:
Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 68/296: Urząd Miasta i Gminy
w Łobzie z lat [1972] 1973-1990 [1991
Komisja zatwierdziła również 2 instruktaże w sprawie sposobu opracowania
materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie AP Gorzów i AP Szczecin.
Dr Paweł Gut, kierownik Oddziału I – akta do 1945 r. został powołany przez
Naczelnego Dyrektora na członka zespołu naukowego ds. przygotowania
wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie
archiwów państwowych.
•

12 VII 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej z następującym
porządkiem:
1. Notatki informacyjne – autor mgr Adam Głowcki – do 15 inwentarzy zespołów
gromadzkich rad narodowych powiatu strzeleckiego w: Bobrówku 1954–1972
[1973]; Strzelcach Krajeńskich 1958–1972; Starym Kurowie [1947–1953] 1954–
1972; Łęgowie 1954–1957; Drezdenku 1954–1972; Niegosławiu [1951] 1954–
1972; Słonowie 1955–1957; Dobiegniewie 1958–1972; Zwierzynie 1954–1972;
Drawinach 1955–1971; Gościmiu 1961–1972; Górkach 1961–1971; Ogardach
1960–1964; Trzebiczu 1959–1972; Rąpinie 1955–1957.
2. Wstęp do inwentarza zespołu „Pruski Krajowy Bank Rentowy w Berlinie” 1851–
1936 [Preußischlandesrentbank in Berlin] – autor mgr Alicja Kościelna.
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3. Wstęp do inwentarza zespołu „Superintendura w Pyrzycach” 1721–1938
[Superintendentur Pyritz] – autor dr Paweł Gut.
•

10 X 2007 r. - na posiedzeniach Komisji Metodycznej przedstawiano następujące
zagadnienia:

1. Notatka informacyjna do inwentarza zespołu kod 66/674: Sąd Obwodowy
w Strzelcach Krajeńskich (Amtsgericht Friedeberg Nm.) z lat [1725–1879]
1879–1938, autorzy – mgr Juliusz Sikorki i Stanisława Janicka,

2. Notatka informacyjna do inwentarza zespołu kod 66/81: Sąd Obwodowy
w Drezdenku (Amtsgericht Driesen) z lat [1808–1879] 1879–1945, autor – mgr
Teresa Kuciak,

3. Notatka informacyjna do inwentarza zespołu kod 66/975: Urząd Katastralny
w Strzelcach Krajeńskich (Katasteramt Friedeberg Nm.) z lat 1875–1936, autor
– mgr Juliusz Sikorki,

4. Wstęp do inwentarza zespołu kod 66/866: Patriotyczny Ruch Odrodzenia
Narodowego Rada Wojewódzka w Gorzowie Wielkopolskim z lat 1982–1989,
autor – dr Dariusz A. Rymar,

5. Wstęp do inwentarza zespołu kod 66/865: Wojewódzka Rada Narodowa
w Gorzowie Wielkopolskim z lat 1975-1990, autor – dr Dariusz A. Rymar,

6. Wstęp do inwentarza zespołu kod 66/878: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Gorzowie Wielkopolskim z lat 1975–
2002, autor – dr Dariusz A. Rymar,

7. Wstęp (wersja poprawiona) do inwentarza zbioru kod 66/965: Zbiór zdjęć
lotniczych w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim z lat
1960–1978, autor – mgr Juliusz Sikorski,
8. Wniosek Dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
w sprawie likwidacji kart AN i ustalenia nowych kart zespołów oraz przesunięć
międzyzespołowych – dr Dariusz A. Rymar.

9. Notatka informacyjna do inwentarza zespołu kod 65/1498: Muzułmańska Gmina
Wyznaniowa w Szczecinie z lat [1951] 1969-1984 [2005] – dr Jan Macholak,

10. Notatka informacyjna do inwentarza zespołu kod 65/1482: Ogólnokrajowe
Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Zarząd
Regionu Szczecin z lat [1981] 1990–2006; autor – mgr Karolina Sobańska.
•

14 XI 2007 r. - Komisja Metodyczna podjęła decyzje:
1. Zatwierdzenie wniosku dr. Dariusza A. Rymara o dokonanie przesunięć
międzyzespołowych,
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2. Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 68/208: „Społem” Związek
Gospodarczy Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie Oddział
w Stargardzie Szczecińskim z lat 1945–1949 autor – mgr Jolanta Borak,

3.

Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 68/223: „Społem” Związek
Gospodarczy Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie Oddział
w Myśliborzu z lat 1945–1949, autor – mgr Jolanta Borak,

4.

Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 68/294: Urząd Gminy
w Kozielicach z lat [1971] 1973–1990, autor – mgr Jolanta Borak,

5.

Notatki informacyjne i inwentarze 19 zespołów: Prezydia gromadzkich rad
narodowych powiatu międzyrzeckiego z lat 1954–1972 – mgr Juliusz

a)66/227: PGRN w Kaławie z lat 1955–1972, autor – mgr Adam Głowacki
b) 66/228: PGRN w Dąbrówce z lat 1954–1967, autor – mgr Lidia Maciuk
c)66/229: PGRN w Trzcielu z lat 1954–1972, autor – mgr Adam Głowacki
d) 66/230: PGRN w Kosieczynie z lat 1954–1969, autor – mgr Adam Głowacki

e) 66/231: PGRN w Goraju z lat 1956–1972, autor – mgr Anna Jodko
f) 66/232: PGRN w Kursku z lat 1954–1972, autor – mgr Adam Głowacki

g) 66/565: PGRN w Brójcach z lat 1954–1972, autor – mgr Grzegorz Sobczak
h) 66/566: PGRN w Lutolu Suchym z lat 1955–1960, autor – mgr Agata Biedziak
i) 66/567: PGRN w Rybojadach z lat 1955–1957, autor – mgr Adam Głowacki
j) 66/568: PGRN w Pszczewie z lat [1946] 1955–1972; 21 j.a. 0,50m.b.; autor –
mgr Adam Głowacki
k) 66/569: PGRN w Templewie z lat 1955-1955, autor – mgr Adam Głowacki

l) 66/570: PGRN w Bobowicku z lat 1955–1972, autor – mgr Adam Głowacki
m) 66/662: PGRN w Międzyrzeczu z lat 1972–1972, autor – mgr Adam Głowacki
n) 66/675: PGRN w Chełmsku z lat 1955–1961, autor – mgr Adam Głowacki
o) 66/676: PGRN w Rokitnie z lat 1956–1971,; autor – mgr Adam Głowacki
p) 66/677: PGRN w Przytocznej z lat 1954–1972, autor – mgr Adam Głowacki

q) 66/892: PGRN w Bledzewie z lat 1958–1971, autor – Lidia Maciuk
r) 66/893: PGRN w Sokolej Dąbrowie z lat 1963–1967, autor – mgr Adam
Głowacki
s) 66/960: PGRN w Wierzbnie z lat 1955–1959, autor – mgr Agata Biedziak

6.

Notatki informacyjne i inwentarze 15 zespołów: Prezydia gromadzkich rad

narodowych powiatu sulęcińskiego z lat 1954–1972; autor – mgr Michał Bryś,
a) 66/200: PGRN w Trzemesznie Lubuskim z lat 1955–1972
b) 66/341: PGRN w Sulęcinie z lat 1958–1972
c) 66/342: PGRN w Kołczynie z lat 1954–1972
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d) 66/343: PGRN w Krzeszycach z lat 1954–1972
1. 66/344: PGRN w Ośnie Lubuskim z lat 1958–1972
2. 66/345: PGRN w Słońsku z lat 1954–1972 [1973]
3. 66/346: PGRN w Torzymiu z lat 1954–1972
4. 66/347: PGRN w Lubniewicach z lat 1954–1972

5. 66/368: PGRN w Lemierzycach z lat 1954–1965
6. 66/369: PGRN w Głuchowie z lat 1954–1962
7. 66/560: PGRN w Trzebowie z lat 1954–1958
8. 66/561: PGRN w Smogórach z lat 1954–1958
9. 66/562: PGRN w Krępinach z lat 1955–1962
10. 66/563: PGRN w Miechowie z lat 1955–1958

11. 66/564: PGRN w Ostrowie z lat 1954-1958Notatka informacyjna i inwentarz
zespołu kod 67/161: Wolińskie Towarzystwo Kultury w Wolinie z lat 1971-1992;
rozmiar zespołu - 7 j.a. i 0,05 m.b.; grupa A3; przedstawia - mgr Renata Żuk;
recenzja – mgr Andrzej Jabłoński.

7. Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 67/240: Goleniowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne w Goleniowie z lat 1971–1975; przedstawia mgr Renata
Żuk,

8. Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 67/308: Towarzystwo Miłośników
Międzyzdrojów w Międzyzdrojach z lat 1968–1989 – mgr Renata Żuk,

9. Notatka informacyjna i inwentarz do II akcesji do zespołu kod 65/1132:
Przedsiębiorstwo Państwowe Chłodnia Szczecińska w Szczecinie z lat 1963–
1996, autor – mgr Alicja Jabłońska,

10. Rozpatrzenie wniosku mgr Anny Kandybowicz o przekwalifikowanie – z kat. B-50
do kat. A dokumentacji aktowej znajdującej się w zespole kod 65/560: Państwowy
Ośrodek Wychowawczy w Policach z lat 1948–1963 ,

11. Wstęp i inwentarz zespołu kod 65/1313: Biuro Katastralne we Frankfurcie nad
Odrą (Katasterbüro in Frankfurt a.d. Oder) z lat 1865–1944, autor – mgr Anna
Łazarek,

12. Wstęp i inwentarz zespołu kod 65/1190: Szwedzkie Archiwum Lenne
w Stralsundzie (Schwedisches Lehnsarchiv in Stralsund) z lat 1540–1796, autor –
dr Paweł Gut,
13. Opinia na temat projektu wskazówek metodycznych dotyczących zasad
opracowania zespołów archiwalnych sądów wytworzonych od XIX do XXI wieku,
przechowywanych w archiwach państwowych – przedstawia dr Paweł Gut.
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•

30 XI 2007 r. – Komisja Metodyczna podjęła decyzje następujące zagadnienia:
1. Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 68/291: Urząd Miasta i Gminy
w Dobrzanach z lat 1973–1990 [1991], autor – mgr Jolanta Borak,

2. Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 67/293: Pomorski Bank Kredytowy
S.A. Oddział w Gryficach z lat 1989–1998 [1999], autor – mgr Renata Żuk,

3. Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 67/296: Pomorski Bank Kredytowy
S.A. Oddział w Goleniowie z lat 1989–1998, autor – mgr Renata Żuk,

4. Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 67/298: Pomorski Bank Kredytowy
S.A. Oddział w Kamieniu Pomorskim z lat [1986] 1989–1998 [2001], autor – mgr
Renata Żuk,

5. Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 67/305: Pomorski Bank Kredytowy
S.A. Oddział w Świnoujściu z lat 1989–1998 [1999], autor – mgr Renata Żuk,

6. Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 67/309: Pomorski Bank Kredytowy
S.A. Oddział w Nowogardzie z lat [1985] 1989–1998 [2001], autor – mgr Renata
Żuk,

7. Notatka informacyjna i inwentarz zespołu kod 65/560: Państwowy Ośrodek
Wychowawczy w Policach z lat 1948–1963, autor – mgr Anna Kandybowicz,

8. Notatka informacyjna i inwentarz II akcesji do zespołu opracowanego kod 65/149:
Sąd Obwodowy w Gryficach (Amtsgericht Greifenberg) z lat 1714–1944, autor –
dr Paweł Gut,

9. Notatka informacyjna i inwentarz II akcesji do zespołu opracowanego kod 65/165:
Sąd Ziemski i Miejski w Trzebiatowie (Land- und Stadtgericht Treptow a.d. Rega)
z lat [1776] 1834–1849, autor – dr Paweł Gut,

10. Instruktaż w sprawie opracowania zespołu kod 65/1161: Sąd Nadworny
w Greifswaldzie (Hofgericht Greifswald) z lat 1604–1849 – referuje dr Paweł Gut.
•

14, 21 XII 2007 r. Komisja Merodyczna podjęła następujące zaganiania:
1. Wstęp i inwentarz do zespołu kod 66/67: Superintendentura w Gorzowie
Wielkopolskim (Königlichen Superintendentur Landsberg an der Warthe) z lat
1551–1932, autor – mgr Teresa Kuciak,

2. Notatki informacyjne i inwentarze do 10 zespołów– gminne rady narodowe
powiatu międzyrzckiego – autor mgr Michał Bryś,

a) kod 66/215: GRN w Kursku z lat 1945–1954
b) kod 66/216: GRN w Bobowicku z lat 1945–1954
c) kod 66/217: GRN w Pszczewie z lat 1945–1954
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d) kod 66/218: GRN w Pieskach z lat 1946–1946
e) kod 66/219: GRN w Gościkowie z lat 1945–1946
f) kod 66/220: GRN w Międzyrzeczu z lat 1946–1954
g) kod 66/221: GRN w Dąbrówce Wielkopolskiej z lat 1945–1954
h) kod 66/222: GRN w Trzcielu z lat 1945–1954
i) kod 66/223: GRN w Brójcach z lat 1945–1954
j) kod 66/551: GRN w Kaławie z lat 1946–1954.
3. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 65/450: „Miastoprojekt” Biuro
Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego w Szczecinie z lat 1949–2006,
autor – mgr Alicja Jabłońska,

4. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 67/499: Fabryka Mechanizmów
Samochodowych „Polmo” w Szczecinie z lat 1946–1975, autor – mgr Aleksandra
Maślak,

5. Instruktaż w sprawie opracowania zespołów grupy A2: kod 65/351: Sąd
Wojewódzki w Szczecinie z lat 1945–1981 i kod 65/712: Sąd Powiatowy
w Szczecinie z lat 1945–1979 – mgr Karolina Sobańska.

6. Wstęp i inwentarz do zespołu kod 65/299: Gimnazjum Mariackie w Szczecinie
(Marienstifts-gymnasium in Stettin) z lat 1642–1942, autor – dr Maciej Szukała,

7. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 65/129: Urząd Katastralny
w Gryficach (Katasteramt Greifenberg) z lat 1861–1944 [1947], autor – mgr Anna
Łazarek,

8. Notatki informacyjne i inwentarze do II akcesji do 5 zespołów opracowanych –
Urząd Katastralny, autor – mgr Anna Łazarek,

a) kod 65/127: w Gryfinie (Katasteramt Greifehagen) z lat [1772] 1865–1944
b) kod 65/128: w Choszcznie (Katasteramt Arnswalde) z lat [1820] 1865–1944
c) kod 65/135: w Łobzie (Katasteramt Labes) z lat 1791–1945
d) kod 65/784: w Świnoujściu (Katasteramt Swinemünde) z lat [1826] 1861–
1945

e) kod 65/1009: we Wkryujściu (Katasteramt Ueckermünde) z lat [1807] 1865–
1943

9. Notatki informacyjne i inwentarze do II akcesji do 22 zespołów opracowanych
Państwowy

Urząd

Repatriacyjny,

Powiatowy

Kandybowicz,
a)

kod 65/320: w Białogardzie z lat 1945–1950

b)

kod 65/322: w Choszcznie z lat 1945–1950

Oddział:

autor

mgr

Anna
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c)

kod 65/323: w Człuchowie z lat 1948–1950

d)

kod 65/324: w Dębnie z lat 1945–1950

e)

kod 65/325: w Drawsku z lat 1945–1951

f)

kod 65/326: w Gryficach z lat 1945–1950

g)

kod 65/327: w Gryfinie z lat 1945–1951

h)

kod 65/328: w Kamieniu Pomorskim z lat 1945–1950

i)

kod 65/329: w Kołobrzegu z lat 1945–1951

j)

kod 65/330: w Koszalinie z lat 1946–1950

k)

kod 65/332: w Łobzie z lat 1945–1950

l)

kod 65/333: w Miastku z lat 1945–1950

m) kod 65/334: w Myśliborzu z lat 1945–1951
n)

kod 65/335: w Nowogrodzie z lat 1945–1950

o)

kod 65/336: w Sławnie z lat 1945–1951

p)

kod 67/337: w Słupsku z lat 1945–1951

q)

kod 65/338: w Stargardzie Szczecińskim z lat 1945–1950

r)

kod 65/339: w Szczecinie z lat 1945–1950

s)

kod 65/341: w Szczecinku z lat 1945–1951

t)

kod 65/342: w Świnoujściu z lat 1945–1950

u)

kod 65/571: w Wałczu z lat 1945–1950

v)

kod 65/725: w Złotowie z lat 1945–1950

10. Wstęp i inwentarz do zespołu kod 67/428: Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście
z lat 1947–2000 autor – mgr Aleksandra Karpińska,

11. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 65/1484: Zbiór Koła
Sam.b.orzan z lat 1970-2004, autor – Aleksandra Karpińska,

12. Notatka informacyjna i inwentarz do zespołu kod 67/79: Zakłady Przemysłu
Ziemniaczanego w Nowogardzie z lat 1945–1995, autor – mgr Renata Żuk,
13. Zatwierdzenie poprawek do wstępu zespołu kod 65/3: Archiwum Książąt
Wołogoskich z lat [1258] 1532–1638 [1722], autor – mgr Anna Łazarek,
14. Zatwierdzenie podziału zespołów nowoutworzonych na grupy porządkowania A1,
A2 i A3.
AP W TORUNIU
•

23 IV 2007 r. - odbyło się zebranie Komisji Metodycznej, na której przedstawiono
informacje do zespołów:
1. Akta notariusza Bronisława Łazickiego w Rypinie z lat 1948-1951; dr Tomasz
Dziki, rec. mgr Zbigniew Woźniak,
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2. Akta notariusza Zdzisława Radzimierskiego w Radziejowie z lat 1945-1949;
drTomasz Dziki, rec. mgr Zbigniew Woźniak,
3. Akta miasta Rypina z lat 1919-1945; mgr Robert Górski, rec. mgr Sławomir
Pułkownik,
4. (do dopływu akt) Prezydium PRN i Urząd Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim
z lat 1950-1975; mgr Marianna Gruszczyńska,
5. Akta rodziny Witkowskich z lat 1928-1985; mgr Anna Bieniaszewska, rec. dr Witold
Szczuczko,
oraz wstęp do zespołu:
6. Teatr Baj Pomorski w Toruniu z lat 1950-1975; mgr Łukasz Roszczynialski, rec.
mgr Adam Bieniaszewski.
•

4 VII 2007 r. - w siedzibie Oddziału we Włocławku odbyło się zebranie Komisji
Metodycznej, na której przedstawiono następujące wstępy i informacje do zespołów:
1. Wstęp do zespołu: Sąd Okręgowy w Grudziądzu z lat 1920-1939; mgr Zbigniew
Woźniak, rec. mgr Sławomir Pułkownik,
2. Informacja do zespołu: Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku z lat 19511975; mgr Robert Górski, rec. mgr Adam Bieniaszewski,
3. Informacje do dopływów do zespołów:
- Akta notariusza Eugeniusza Kaczmarskiego w Aleksandrowie Kujawskim z lat
1928-1932; dr Tomasz Dziki,
- Akta notariusza Piotra Walickiego w Nieszawie z lat 1921-1929; dr Tomasz
Dziki,
- Akta notariusza Edmunda Kaczkowskiego w Aleksandrowie Kujawskim z lat
1929-1939; dr Tomasz Dziki,
- Akta notariusza Wincentego Dąbrowskiego w Nieszawie z lat 1945-1947; dr
Tomasz Dziki,
- Akta gminnych rad narodowych powiatu włocławskiego z lat 1945-1954;
mgr Roksana Łukasik,
- Akta gminnych rad narodowych powiatu aleksandrowskiego z lat 1945-1954;
mgr Marianna Gruszczyńska.

•

5 XI 2007 r. - odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej, na którym przedstawione
zostały następujące zagadnienia i problemy:
1. informacja do zespołu: Powiatowa Biblioteka Publiczna we Włocławku z lat
1947-1975, mgr Robert Górski; rec. mgr Adam Bieniaszewski,
2. informacja do zespołu: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Chodczu z lat 18421854, 1899, dr Tomasz Dziki; rec. dr Witold Szczuczko,

69
3. informacja do zespołu: Gmina Ewangelicko-Augsburska w Kowalu z lat 18401847, dr Tomasz Dziki; rec. dr Witold Szczuczko,
4. informacja do dopływu do zespołu: Starostwo Powiatowe we Włocławku z lat
1918-1939, mgr Marianna Gruszczyńska,
5. omówienie projektu wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania
zespołów

archiwalnych

sądów

wytworzonych

od

XIX

do

XXI

wieku

przechowywanych w archiwach państwowych, mgr Sławomir Pułkownik,
6. omówienie problemu zespołowości akt komisji wyborczych (z udziałem gości
z Centralnej Komisji Metodycznej: mgr Anny Karpińskiej i dra Marka
Romaniuka).
•

Na kolejnym posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 11 grudnia przyjęto
następujące wstępy i informacje do zespołów:
1. wstęp do zespołu: Akta i księgi gruntowe sądów w Nowym Mieście
Lubawskim z lat [1732] 1826-1939 [1968]; mgr Anna Bieniaszewska, rec. mgr
Sławomir Pułkownik,
2. informacja do zespołu: Sąd Powiatowy w Grudziądzu z lat 1920-1928; mgr
Zbigniew Woźniak, rec. mgr Adam Bieniaszewski,
3. informacja do zespołu: Sąd Grodzki w Grudziądzu z lat 1928-1939; mgr
Zbigniew Woźniak, rec. mgr Adam Bieniaszewski,
4. wstęp do zespołu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Włocławku z lat
1975-1998; mgr Robert Górski, rec. mgr Adam Bieniaszewski,
5. informacja do zespołu: Bank Kujawski SA we Włocławku z lat 1954-1955;
dr Tomasz Dziki, rec. dr Witold Szczuczko,
6. informacja do zespołów: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Chodczu z lat
1842-1854, 899, Gmina Ewangelicko-Augsburska w Kowalu z lat 1840-1847,
dr Tomasz Dziki; rec. dr Witold Szczuczko.

AP M.ST. WARSZAWY
•

14 V 2007 r. - w Płocku odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej z udziałem
pracowników

Archiwum

Państwowego

m.st.

Warszawy

oraz

oddziałów

zamiejscowych.
•

28 VI 2007 r. - w siedzibie archiwum odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej, na
której zatwierdzono inwentarze książkowe, zatwierdzono również propozycje
zakwalifikowania zespołów do grup A1, A2, A3 oraz omawiano problemy metodyczne
dotyczące opracowania akt sądowych w Archiwum Państwowym w Płocku.

•

Janina Gregorowicz z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy brała udział
w posiedzeniu Centralnej Komisji Metodycznej w dniu 16 kwietnia 2007 r.
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•

17 IX 2007 r. - odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej z udziałem pracowników
Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz oddziałów zamiejscowych.

•

15 X, 12 XI i 5 XII 2007 r. - odbyły się posiedzenia Komisji Metodycznej z udziałem
pracowników

Archiwum

Państwowego

m.st.

Warszawy

oraz

oddziałów

zamiejscowych.
AP WE WROCŁAWIU
•

23–25 IV 2007 r. – pracownicy archiwum (z-ca dyr. AP mgr Helena Kułdo, dr Roman
Stelmach, Alicja Dolny) oraz Oddziałów Zamiejscowych w Jeleniej Górze (kierownik
oddziału mgr Ivo Łaborewicz) i Lubaniu (kierownik oddziału mgr Adam Baniecki)
wzięli udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział
w Legnicy szkoleniu na temat – „Wartościowanie różnego rodzaju dokumentacji
w archiwach zakładowych”. Mgr I. Łaborewicz, poza udziałem w dyskusjach, pełnił
jednocześnie funkcję tłumacza tekstu referatu na temat dokumentacji fotograficznej,
jaki wygłosił uczestnik szkolenia inż. Ivan Špatenka z czeskiego Archiwum
Państwowego w Litomiericach. A. Baniecki wygłosił referat pt. „Wartościowanie
dokumentacji w archiwach włoskich”.

•

20 VI 2007 r. – archiwista jeleniogórskiego oddziału archiwum mgr Wojciech
Szczerepa przeprowadził dla 15 pracowników spółki KGHM Cuprum Centrum
Badawczo – Rozwojowego Sp. z o.o. we Wrocławiu szkolenie z zakresu
kancelaryjno-archiwalnego – przestrzeganie i posługiwanie się instrukcją archiwalną.

•

24 VI 2007 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej, na której zatwierdzono
inwentarze zespołów archiwalnych: „Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Wołowie”
[1960-1961] 1962-1975 oraz „Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piechowicach”
1956-1973, opracowany w Oddziale Zamiejscowym w Jeleniej Górze.

•

V-VI 2007 r. – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze mgr Ivo
Łaborewicz oraz pracownik oddziału mgr Wojciech Szczerepa uczestniczyli
w prowadzeniu

szkolenia

archiwalnego

dla

bezrobotnych,

zorganizowanego

w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział w Jeleniej Górze na
zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy.
•

II kw. 2008 r. – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Lubaniu mgr Adam Baniecki
uczestniczył w pracach zespołu naukowego ds. opracowania instrukcji metodycznej
do opracowania materiałów sfragistycznych, przechowywanych w archiwach
państwowych.

•

II kw. 2008 r. – kierownik oddziału w Archiwum Wrocławskim mgr Elżbieta Billing
brała udział w posiedzeniach i pracach zespołu naukowego ds. opracowania akt
sądowych oraz w pracach komisji ds. słownika archiwalnego.
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AP W ZIELONEJ GÓRZE
•

25 IV 2007 r. – w siedzibie archiwum odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej,
w trakcie którego omówiono inwentarze książkowe ze wstępem oraz zatwierdzono
sposób opracowania następujących zespołów: Katolickie Gimnazjum w Głogowie
z lat 1631-1912 (oprac. P. Suliński); Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu
Mięsnego w Zielonej Górze z lat 1948-1988 (1995) (oprac. U. Piotrowska); Zakłady
Mięsne w Zielonej Górze z siedzibą w Przylepie z lat (1988) 1989-1994 (1995)
(oprac. U. Piotrowska); Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne „Pektrans”
w Zielonej Górze z siedzibą w Przylepie z lat (1989) 1991-1995 (oprac.
U. Piotrowska); Narodowy Bank Polski Oddział w Świebodzinie z lat 1953-1989
(oprac. K. Carewicz); Urząd Katastralny w Sulechowie z lat (1845) 1861-1945 (1947)
(oprac. M. Zapała); 6 zespołów komitetów miejsko-gminnych PZPR z terenu byłego
województwa zielonogórskiego (oprac. I. Grzybowski) oraz przejętą z archiwum
zakładowego Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli-Wojewódzki Oddział ds. Inspekcji
Robotniczo-Chłopskiej w Zielonej Górze z lat 1985-1989. Ponadto omówiono zmiany
w ewidencji niektórych zespołów oraz dokonano klasyfikacji do grupy opracowania
zespołów nowo przyjętych na ewidencję archiwum i ustalono dalsze metody
postępowania z nimi.

•

4 VII 2007 r. - w siedzibie archiwum odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej,
które w całości poświęcone było omówieniu sposobu opracowania i przygotowania
pomocy ewidencyjno-informacyjnych do następujących zespołów: Dolnośląskie
Zakłady Metalurgiczne „Dozamet” w Nowej Soli z lat 1945-1994 (1996) (oprac.
D. Majchrzak); Narodowy Bank Polski Oddział w Sulechowie z lat 1951-1989 (oprac.
K. Carewicz); Sąd Obwodowy w Zielonej Górze z lat (1698) 1897-1945 (1950) (oprac.
A. Foryś); Urząd Katastralny w Krośnie Odrzańskim z lat (1817) 1861-1945 (oprac.
M. Zapała); Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz”
w Żarach z lat (1899) 1952-1992 (1996) (oprac. R. Piotrowicz); Gminna Rada
Narodowa w Żarach z lat 1974-1990 (oprac. T. Krasowska); Zakłady Przemysłu
Wełnianego „Luwena” w Lubsku z lat 1945-1996 oraz 4 zespoły komitetów miejskogminnych

PZPR

z

terenu

byłego

województwa

zielonogórskiego

I. Grzybowski).
4. WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI WŁADZAMI I INSTYTUCJAMI
NAUKOWO–KULTURALNYMI
AP W BIAŁYMSTOKU

(oprac.
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•

25 IV 2007 r. Archiwum Państwowe w Białymstoku podpisało porozumienie
z fundacją

Uniwersytetu

w

Białymstoku

UNIVERSITAS

BIALOSTCENSIS

o współpracy stron przy realizacji projektu pt.. „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego
w Białymstoku.
AP W BYDGOSZCZY

•

19 IV 2007 r. odbyło się 37 spotkanie z cyklu „Aetas Media et Moderna”
zorganizowane przez Zakład Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego

w

Bydgoszczy

i

Oddział

Stowarzyszenia

Archiwistów

Polskich

w Bydgoszczy. Z wykładem "Święci w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach"
wystąpił dr Waldemar Rozenkowski z UMK w Toruniu.

•

10 V 2007 r. w Bibliotece Miejskiej w Mogilnie otwarto wystawę "Mniejszości
narodowe w Wielkopolsce i na Kujawach". Jej organizatorami, oprócz Biblioteki
w Mogilnie,

było

Mogileńskie

Towarzystwo

Kultury

oraz

Oddział

Archiwum

Państwowego w Inowrocławiu. Przedstawicielka Archiwum, dr Lidia Wakuluk
wygłosiła słowo wprowadzające, w którym omówiła eksponowane materiały. Notatki
poświęcone wystawie ukazały się na łamach lokalnej mutacji „Gazety Pomorskiej”(14
V 2007 r.) oraz czasopiśmie „Pałuki i Ziemia Mogileńska”(17 V 2007 r.).

•

11 V 2007 r. na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział
w Inowrocławiu dr M. Hlebionek wygłosił referat, wraz z prezentacją multimedialną,
"Ołowiane pieczęcie książąt polskich".

•

17 V 2007 r. odbyło się 38 spotkanie z cyklu „Aetas Media et Moderna”
zorganizowane przez Zakład Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego

w

Bydgoszczy

i

Oddział

Stowarzyszenia

Archiwistów

Polskich

w Bydgoszczy. Wykład „Chełmno civitas totus Prusiae metropolis XVI–XVII w."
wygłosił dr Marek Zieliński z UKW w Bydgoszczy.

•

23 V 2007 dr Marek Romaniuk w wywiadzie dla „Gazety Pomorskiej” w sprawie
upiększenia

ul.

Dworcowej,

przy

której

mieści

się

Archiwum

Państwowe

w Bydgoszczy, opowiedział się za uporządkowaniem ulicy, renowacją kilku budynków
i przekształceniem jej w centrum kulturalne miasta.

•

24 V 2007 dyrektor Eugeniusz Borodij udzielił wywiadu „Gazecie Pomorskiej”
w sprawie planowanej przeprowadzki Archiwum na ul. Wiślaną. Poinformował
o ogłoszeniu przetargu na niezbędne prace budowlano-adaptacyjne i harmonogramie
robót.

•

31 V 2007 r. z wykładem "Z dziejów rywalizacji bydgosko-toruńskiej 1920-1939"
wystąpił pracownik Archiwum, mgr Krzysztof Klapka. Spotkanie odbyło się w ramach
Wszechnicy Bydgoskiej organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta
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Bydgoszczy. Pomysłodawcą i prowadzącym spotkania jest od wielu lat dr Marek
Romaniuk.

•

6 VI 2007 r. dyrektor mgr E. Borodij udzielił wywiadu Radiu Pomorza i Kujaw
o przekazaniu przez dr A. Boguckiego do zasobu Archiwum niezwykle cennej
i bogatej kolekcji materiałów dotyczących działalności Towarzystwa Gimnastycznego
"Sokół".

•

12 VI 2007 r. na łamach „Expressu Bydgoskiego” i 14 VI 2007 r. na łamach „Gazety
Pomorskiej” zamieszczono wypowiedzi dyrektora mgr Eugeniusza Borodija na temat
powyższej kolekcji. Archiwum Bydgoskie otrzymało ponad 18 m.b. akt, ponad
5 tysięcy fotografii oraz filmy i nagrania dokumentujące działalność „Sokoła” w latach
1886 – 2007.

•

17 VI 2007 r. na antenie Radia Pomorza i Kujaw dyrektor mgr E. Borodij przedstawił
książkę autorstwa pracownika Archiwum, mgr W. Trzeciakowskiego, "Ślad dłoni na
murze". Książka poświęcona jest żywej w Bydgoszczy legendzie o pojawiającym się
na murze Muzeum Miejskiego krwawym śladzie dłoni jednego z bydgoskich
duchownych rozstrzelanych przez Niemców w pierwszych dniach II wojny światowej.

•

21 VI 2007 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…”,
organizowane przez Inowrocławski Dom Kultury. Wykład połączony z prezentacją
multimedialną „Pieczęcie Piastów kujawskich” wygłosił dr Marcin Hlebionek. W
wykładzie wykorzystano fotografie pieczęci przechowywanych w zasobie AP
w Bydgoszczy

•

6 X 2007 r. odbyło się zebranie Sandomierskiego Stowarzyszenia „Pamięć
Solidarność” – Pan Piotr Pawłowski – Kierownik Oddziału AP w Sandomierzu - został
wybrany Prezesem Stowarzyszenia.

•

18 X 2007 r. odbyło się 39. spotkanie z cyklu „Aetas Media et Moderna”. Wykład na
temat „Aleksander Colona Walewski – mąż stanu i dyplomat” wygłosiła mgr Monika
Opioła z UKW w Bydgoszczy.

•

15 XI 2007 r. na 40. spotkaniu „Aetas Media et Moderna” z wykładem „Książe
i żebrak. Przyczynek do badań nad kondycją społeczna średniowiecznego biskupa”
wystąpił prof. Jacek Maciejewski z UKW w Bydgoszczy.

•

21 XI 2007 r. mgr S. Błażejewski w sesji Wokół strat ludności pomorskiej 1939-1945,
zorganizowanej przez Fundację Archiwum i Muzeum pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej Służby Polek wygłosił referat pt. „Materiały archiwalne dotyczące strat
wojennych na Pomorzu w latach 1939-1945 w zasobie Archiwum Państwowego”
w Bydgoszczy. Sesji towarzyszyła wystawa Straty ludności pomorskiej 1939-1945.
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Zaprezentowano na niej m.in. skany ponad 30 dokumentów z zasobu archiwum
bydgoskiego, wybranych i opracowanych przez mgra S. Błażejewskiego.

•

13 XII 2007 r. mgr W. Trzeciakowski wygłosił wykład Izyda i Sophia w twórczości
Novalisa na wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

•

13 XII 2007 r. w gmachu Muzeum Historii Katowic mgr W. Trzeciakowski wystąpił
z wykładem Podróż nocna ku światłu. „Hymn do Nocy” Novalisa.

•

14 XII 2007 r. mgr W. Trzeciakowski w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie
wygłosił wykład Krwawa niedziela w Bydgoszczy 3 i 4 września 1939 r.-jaki cel miała
prowokacja tajnych służb III Rzeszy? (na tle stosunków polsko-niemieckich
w Bydgoszczy).

AP W CZĘSTOCHOWIE
•

7 IX 2007 r. Dyrektor AP Częstochowa spotkała się z przedstawicielami Gimnazjum
nr 9 im. A. Mickiewicza w Częstochowie w sprawie kontynuacji współpracy przy
organizacji VII Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię
Częstochowy i regionu częstochowskiego”. Ustalono, że tegoroczna edycja konkursu
obejmować będzie następujące tematy: dzieje Częstochowy i miejscowości regionu
częstochowskiego od pradziejów do czasów współczesnych, ważniejsze zabytki
Częstochowy i regionu, wybitne postaci regionu, herby miast i ośrodków gminnych
regionu częstochowskiego, przemiany administracyjne Częstochowy i regionu.
Konkurs będzie przebiegał tradycyjnie - w III etapach: I etap - w siedzibie szkół
biorących udział w konkursie, II etap – międzyszkolny, III etap – finał, którego
przeprowadzenie planuje się w marcu 2008 r. w Ratuszu Miejskim.

•

11 IX 2007 r. Dyrektor AP Częstochowa wzięła udział w posiedzeniu Rady Kultury
przy Prezydencie Miasta Częstochowy, które poświęcone było problematyce edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży. Podjęta została także inicjatywa wystosowania przez
Radę Kultury Apelu do lokalnych mediów w sprawie marginalizowania spraw kultury
w środkach masowego przekazu wraz z prośbą o podjęcie skutecznych działań
zwiększających zakres informacji na temat kultury w mediach.

AP W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ W MALBORKU
•

W ramach porozumienia z Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
Archiwum przekazało zachowane roczniki przedwojennych gazet z terenu Wolnego
Miasta Gdańska m.in. Danziger Intelligenzblatt, Olivär Zeitung i Christlich-Nationales
Tageblatt. Fragmentarycznie zachowane roczniki gazet codziennych i tygodników
stanowiły

pozostałość

biblioteki

administracyjnej

Zarządu Odbudowy

Zamku

w Malborku. Przekazane roczniki uzupełnią zbiory działu czasopism Biblioteki PAN
w Gdańsku.
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•

Kontynuowana była kwerenda tematyczna w ramach projektu NASK „Miasta
w dokumencie archiwalnym”. Wyselekcjonowano dotąd kilkanaście dokumentów
dotyczących Malborka w okresie XIX-XX wieku. Kwerendę prowadzi Tomasz
Kukowski.

AP W GDAŃSKU
•

VIII 2007 r. – archiwum udostępniło dokumenty i wykonało skany dokumentów na
wystawę „Napoleon i Gdańsk. I Wolne Miasto Gdańsk 1807-1813/14” organizowaną
przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Wystawa była prezentowana od 12 VIII
do 2 X 2007 roku.

•

22 X 2007 r. - w Gdańskim Seminarium Duchownym odbyły się uroczystości z okazji
50-lecia Seminarium. Z tej też okazji została opublikowana Księga Jubileuszowa
z okolicznościowymi

artykułami,

wśród

których

jest

także

artykuł

dr

Lidii

Potykanowicz-Suda pt. „Próby wprowadzenia państwowego nadzoru nad Biskupim
Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie w świetle akt partyjno-państwowych
województwa gdańskiego”.
•

29 X 2007 r. - w oddziale w Gdyni odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Masowego
Odkwaszania – inwestycji zrealizowanej w ramach Wieloletniego Rządowego
Programu „Kwaśny Papier”. W uroczystości dział wzięli m.in. Sławomir Radoń,
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Nikodem Bończa-Tomaszewski dyrektor Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie, Ryszard Wojtkowski dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Anna Czajka - kierownik CLKA,
przedstawiciele bibliotek, wyższych szkół, archiwów, konserwatorzy archiwaliów oraz
inni zaproszeni goście z całej Polski.

•

X 2007 r. - oddział w Gdyni podjął współpracę przy realizacji projektu edukacyjnego
„Gdynia w okresie II wojny światowej 1939-1945”, powstałego z inicjatywy Wojciecha
Szczurka - Prezydenta Miasta Gdyni i Urzędu Miasta Gdyni. Celem projektu jest
zebranie oraz opracowanie informacji historycznych i statystycznych związanych
z dziejami miasta Gdyni w okresie II wojny światowej. W przedsięwzięciu biorą udział
m.in. – oprócz Urzędu Miasta Gdyni i AP w Gdańsku Oddział w Gdyni – Muzeum
Miasta

Gdyni,

Uniwersytet

Gdański,

Instytut

Pamięci

Narodowej,

Muzeum

Państwowe Stutthof oraz liczne stowarzyszenia i organizacje społeczne. Efektem
tych prac mają być opracowania i bazy danych (dostępne również w Internecie),
dotyczące zarówno mieszkańców Gdyni jak i struktury majątkowej miasta z czasu
wojny (budynki, ruchomości, dobra kultury, itp.).
AP W KALISZU
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•

28 V 2007 r. - członkowie Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, działającego
przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu, zorganizowali
w siedzibie szkoły konferencję popularnonaukową „Polskie drogi do niepodległości.
»Solidarność«”. Konferencji towarzyszyła wystawa dokumentów podziemnych i prasy
związanej z demokratyczną opozycją, udostepnionych przez kaliską Książnicę
Pedagogiczną, a także Archiwum Państwowe w Kaliszu, które wypożyczyło dublety
gazetek wydawanych przez NSZZ „Solidarność”

•

V 2007 r. - projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym i innych uprawnieniach
przysługujących osobom, które przymusowo wcielono do Powszechnej Organizacji
Służba Polsce (SP) wywołał duże zainteresowanie wśród mieszkańców południowowschodniej

Wielkopolski.

Zainteresowane

osoby

zrzeszają

się

w

ramach

Stowarzyszenia Weteranów Pracy przymusowej w Powszechnej Organizacji Służba
Polsce (SP) — Koło w Kaliszu. Perspektywa rekompensaty finansowej spowodowała
ogromną ilość pytań do AP w Kaliszu o potwierdzenie wykonywania przymusowych
prac. Stowarzyszenie w maju br. Zgrupowało ponad pół tysiąca członków. W dwóch
pierwszych zebraniach tej organizacji 4 i 22 maj br. uczestniczył mgr Karol Paterski
(starszy

archiwista

o materiałach

AP

w

archiwalnych,

Kaliszu).

Przedstawiciel

dotyczących

SP

archiwum

zgromadzonych

poinformował
przez

archiwa

państwowe oraz o konieczności podania właściwych danych celem sprawnego
przeprowadzenia kwerendy. Relacje z obu spotkań znalazły się na łamach lokalnej
prasy.
AP W KATOWICACH
•

16 XII 2007 r. - w Ratuszu Miasta Żywca odbyła się konferencja związana
z uroczystą promocją „Kronik żywieckich ks. Franciszka Augustina od czasów
zamierzchłych do 1845r.", wydanych w ramach oficyny wydawniczej Biblioteka
Żywiecka pod redakcją naukową prof. Stanisława Grodziskiego. Najważniejszą część
owych kronik stanowi przechowywana w Oddziale Archiwum Państwowego w Żywcu
-"Kronika, czyli zestawienie wydarzeń z okolic Oświęcimia i Żywca opracowana
i doprowadzona do roku 1842 przez księdza Franciszka Augustina". Współpraca ze
Społecznym Instytutem Historycznym, działającym przy Towarzystwie Miłośników
Ziemi Żywieckiej w Żywcu, związana z wydaniem owej kroniki trwała od 2003r.
Głównym

sponsorem

przedsięwzięcia

wydawniczego

był

Zarząd

Browaru

Żywieckiego z Grupy Żywiec S.A. Archiwum Państwowe w Katowicach i Oddział
Archiwum Państwowego w Żywcu są współwydawcami publikacji.
•

W XI 2007 r. na warsztatach dla nauczycieli w ramach udziału w programie
edukacyjnym dla nauczycieli i uczniów „90 Rocznica Odzyskania Niepodległości” mgr
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Paweł

Hudzik

miał

prelekcję

na

temat:

„Materiały

dotyczące

odzyskania

niepodległości w zasobie AP Oddział w Oświęcimiu”.
•

Odnowiono

współpracę

z

Archiwum

Krajowym

Północnej

Nadrenii-Westfalii

(Landesarchiv Nordrhein-Westfalen) w Dusseldorfie. Dzięki zabiegom obu Archiwów
został wprowadzony zapis o współpracy między archiwami państwowymi do
przygotowywanej umowy o współpracy województwa śląskiego i kraju związkowego
Północna Nadrenia-Westfalia – umowa ma być podpisana na początku 2008r.
AP W KIELCACH
•

18 IV 2007 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kieleckiego
Towarzystwa Naukowego. Elwira Szczepaniak – Dyrektor Archiwum - została
ponownie wybrana wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

•

6 X 2007 r. odbyło się Zebranie Sandomierskiego Stowarzyszenia „Pamięć
Solidarność” – Pan Piotr Pawłowski – kierownik Oddziału AP w Sandomierzu został
wybrany Prezesem Stowarzyszenia.

AP W KRAKOWIE
•

Współpraca w Wydawnictwem Jagiellonia S.A. przy wydawaniu serii pt. „Wypisy
z dzieł Ambrożego Grabowskiego”.

•

Współpraca z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum
Historycznym m. Krakowa, Biblioteką Naukową PAU i PAN w Krakowie oraz
Biblioteką Jagiellońską ws. przygotowania wydawnictwa z serii „Atlas historyczny
miast polskich” Tom V – Małopolska, Zeszyt 1 – Kraków. Przedsięwzięcie jest
związane z nadchodzącą 750-tą rocznicą lokacji miasta Krakowa. W wydawnictwie
zostaną opublikowane reprodukcje materiałów archiwalnych oraz widoki rekonstrukcji
zabudowy Krakowa na przestrzeni dziejów. W pracach zespołu Archiwum
Państwowe w Krakowie reprezentuje dr Kamila Follprecht; Obecnie trwają ostateczne
prace redakcyjne.

AP W LESZNIE
•

13 IV 2007 r. – na zaproszenie władz samorządowych Wschowy pracownik
Archiwum mgr Barbara Ratajewska wzięła udział w zorganizowanych w tym mieście
wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Wystąpiła
z referatem dotyczącym historii Wschowy.

•

16 V 2007 r. – Archiwum Państwowe w Lesznie przy współpracy z Instytutem im.
Stefana „Grota” Roweckiego otworzyło wystawę pod tytułem „Generał Anders i jego
żołnierze”. Wystawa została zorganizowana w związku z ogłoszeniem przez Senat
RP roku generała Andersa. Na wystawie, która będzie czynna do września,
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prezentowane są zdjęcia, materiały archiwalne, mundury i wyposażenie żołnierskie.
Dotychczas wystawę zwiedziło 7 wycieczek szkolnych.
•

9 X 2007 r. – w Muzeum Okręgowym w Lesznie otwarto wystawę poświęconą
„Leszczyńskiemu Bractwu Kurkowemu 1627-1947”, na którą Archiwum wypożyczyło
akta ze swojego zasobu.

•

17 X 2007 r.– mgr Barbara Ratajewska na zaproszenie I Liceum Ogólnokształcącego
we Wschowie wygłosiła prelekcję „Polacy u boku Napoleona”. Przy okazji prelekcji
w auli szkoły zaprezentowano przygotowaną przez Archiwum wystawę z okazji 200.
rocznicy powstania Księstwa Warszawskiego.

•

7 XI 2007 r. – w Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto wystawę „600 lecie nadania praw
miejskich magdeburskich miastu Sarnowa”. Wystawa została zorganizowana
wspólnie przez Muzeum i Archiwum Państwowe. W otwarciu wystawy wzięli udział
przedstawiciele lokalnych władz oraz młodzież ze szkoły w Sarnowie. Na wystawie,
oprócz zbiorów Muzeum poświęconych Sarnowej, zaprezentowano także liczne
materiały archiwalne, obrazujące historię miasta Sarnowa, a pochodzące ze zbiorów
Archiwum.

AP W LUBLINIE
•

VI 2007 - archiwum włączyło się w akcję tworzenia listy „15. najważniejszych
wydarzeń z historii Lubelszczyzny", która była wspólną inicjatywą lubelskiej Gazety
Wyborczej i Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN. Pracownicy Archiwum dokonali
wyboru materiału ilustracyjnego oraz opracowali obszerne komentarze historycznoarchiwalne do poszczególnych wydarzeń. Otrzymany w ten sposób katalog informacji
otrzymał

nazwę

„15

najważniejszych

wydarzeń

z

historii

Lubelszczyzny

w dokumencie archiwalnym" i został zamieszczony na stronie internetowej Archiwum.
•

10 VI 2007 r.- Krzysztof Kołodziejczyk - kierownik oddziału w Kraśniku AP w Lublinie
- uczestniczył w zorganizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie
nad Wisłą. Imprezie „Dzień Rodziny" odbywającej się w tym roku pod hasłem
"Przeszłość i przyszłość Józefowa nad Wisłą". K. Kołodziejczyk wygłosił referat pt.
„Z kart historii Józefowa" ilustrowany materiałami źródłowymi.

•

10-11 VI 2007 r.- odbyły się uroczystości na Uroczysku Baran w gminie Kąkolewnica
Wschodnia

związane

z

upamiętnieniem

żołnierzy

polskiego

podziemia

niepodległościowego, pomordowanych na uroczysku Baran przez NKWD i Informację
Wojskową

WP

w

latach

1944-1945.

Dariusz

Magier,

kierownik

Oddziału

zamiejscowego w Radzyniu Podlaskim, wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego
Uroczystości.
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•

23 V 2007 r. - Joanna Kowalik z Oddziału zamiejscowego w Radzyniu Podlaskim AP
w Lublinie wzięła udział w uroczystościach pt. „Spotkania z regionalizmem” z okazji
Tygodnia Bibliotek w Radzyniu Podlaskim. Wygłosiła referat pt. „Źródła do dziejów
mieszkańców miasta Radzynia Podlaskiego w zasobie Archiwum Państwowego
w Lublinie”.

•

10-12 IX 2007 r. - w Okunince k. Włodawy przy współpracy AP w Lublinie została
zorganizowana polsko-ukraińska konferencja naukowa pt. „Urzędy władzy, organy
samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu etnicznym
i kulturowym do roku 1914”. Organizatorami konferencji byli: Zakład Historii XVI-XVIII
wieku i Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UMCS w Lublinie oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP. Archiwum przekazało uczestnikom konferencji własne
publikacje i materiały promocyjne.

•

20 IX 2007 r. - dyrektor AP w Lublinie dr Piotr Dymmel wziął udział w uroczystej sesji
Rady Miasta Lublin, zwołanej w ramach obchodów 690. rocznicy nadania praw
miejskich Lublinowi. W czasie sesji zostały wygłoszone referaty na temat symboliki
Lublina. P. Dymmel przedstawił referat pt. „Patroni Lublina”. Sesji towarzyszyła
okolicznościowa

wystawa

„Znaki

i

symbole

Lublina”,

przygotowana

przez

pracowników AP w Lublinie. Pokazano na niej podobizny najstarszych dokumentów
lubelskich, pieczęci, herbów i odznak przechowywanych w zasobie Archiwum.
•

AP w Lublinie było jednym z organizatorów IV Lubelskiego Festiwalu Nauki, który
odbył się w dniach 22-28 września 2007 r. pod hasłem „Humanista XXI wieku”.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Archiwum na otwierającym Festiwal
pikniku naukowym na Rynku Starego Miasta w Lublinie, na którym prezentowano
skany najciekawszych materiałów archiwalnych, a pracownicy Archiwum (Alicja
Gebert, Roman Kusyk, Roman Maćkowski, Alina Niedziałomska, Edyta Targońska)
udzielali

informacji

o

funkcjonowaniu

Archiwum,

jego

zasobie

i

zasadach

udostępniania materiałów archiwalnych. Przez pięć kolejnych dni uczestnicy
Festiwalu mogli zwiedzać pracownię digitalizacji i poznać proces wykonywania,
przechowywania, zabezpieczania i udostępniania kopii cyfrowych materiałów
archiwalnych. Prezentację przygotowali: Marek Krzykała, Roman Kusyk i Rafał
Magryś.
•

31 X 2007 r. - Piotr Dymmel, dyrektor AP Lublin, spotkał się z Jackiem Welterem,
dyrektorem lubelskiego Oddziału IPN. W trakcie spotkania podjęto ustalenia,
dotyczące wymiany kopii materiałów archiwalnych i środków ewidencyjnych oraz
omówiono plany wspólnych edycji źródeł historycznych.
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•

11 XI 2007 r. - dr Piotr Dymmel, dyrektor AP w Lublinie, na uroczystej Sesji Rady
Miasta Lublin, zwołanej z okazji Święta Narodowego 11 Listopada wygłosił
okolicznościowy referat na temat tego święta.

•

6-7 XII 2007 r. - dr Piotr Dymmel, dyrektor AP w Lublinie, i dr Dariusz Magier,
kierownik Oddziału w Radzyniu Podlaskim AP w Lublinie, wzięli udział w I Toruńskich
Konfrontacjach Archiwalnych, gdzie wygłosili referaty – odpowiednio: „Miejsce
edytorstwa źródeł historycznych w edukacji archiwalnej” i „Regionalna rola archiwum
państwowego w epoce postindustrialnej”.

AP W ŁODZI
•

28 V 2007 r. - odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Łódzkiego
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Na zebraniu wybrano nowy zarząd Oddziału,
którego

przewodniczącą

została

Izabela

Matysiak-Aleksandrowicz,

pracownik

Oddziału Nadzoru APŁ. Dokonano również wyboru 21 delegatów na XIII Krajowy
Zjazd Delegatów SAP, wśród których jest 7 pracowników APŁ, członków SAP.
•

10 XII 2007 r. - w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyło się zebranie
Oddziału

Łódzkiego

Stowarzyszenia

Archiwistów

Polskich.

Na

zebraniu

przedstawiony został referat Krzysztofa Białka i Marcina Rutkowskiego - pracowników
Krajowej Izby Rozliczeniowej SA - na temat „eArchiwum oraz podpis elektroniczny
i jego praktyczne zastosowanie”. Na zebraniu omówiono także program warsztatów
szkoleniowych w 2008 r.
AP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
•

9 V 2007 r. — w ramach II Piotrkowskich Dni Kultury w siedzibie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów
szkół średnich, w których aktywnie uczestniczyły Archiwum Państwowe i Muzeum
w Piotrkowie Trybunalskim. Dyrektor archiwum Tomasz Matuszak przedstawił licznie
zebranej młodzieży historię placówki oraz różnorakie aspekty pracy archiwisty.
Natomiast zastępca dyrektora Krzysztof Łapiński scharakteryzował zasób archiwum,
ilustrując tok opowieści interesującymi obiektami archiwalnymi. Archeolog z muzeum
Piotr Gajda w plastycznej formie zapoznał słuchaczy z dziejami prehistorycznymi
Piotrkowa oraz efektami prac archeologów prowadzonych w granicach miasta.
Pracownik

biblioteki

Halina

Braun

omówiła

bibliografię

do

historii

regionu

piotrkowskiego
•

W 2007 r. przypada 80. rocznica wybudowania w Tomaszowie Mazowieckim ratusza.
Kamień węgielny wmurowano 24 VI 1925 r., a w uroczystości wziął udział prezydent
RP Ignacy Mościcki. Z okazji 80. rocznicy oddania do użytku obecnej siedziby
magistratu archiwum wspólnie z urzędem miasta i muzeum przygotowało w czerwcu
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wystawę „Tomaszowskie ratusze”, na której zaprezentowano materiały archiwalne,
przedstawiające dzieje tej inwestycji
•

IX 2007 r. - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP prof. dr hab. Lech Gardocki
zwrócił się z prośbą o udostępnienie wybranych dokumentów ze spuścizny po
Stanisławie Srzednickim (pierwszym prezesie Sadu Najwyższego w odrodzonej
Polsce). Materiały te zaprezentowano na okolicznościowej wystawie zorganizowanej
w siedzibie Sądu Najwyższego z okazji 90-lecia tej instytucji.

•

26 X 2007 r. - dyrektor Tomasz Matuszak uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Dydaktycznej Filii AŚ w Piotrkowie Tryb., w trakcie którego poruszano zagadnienia
współpracy AP w Piotrkowie Tryb i Zakładem Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Filii
AŚ.

•

6 XI 2007 r., - na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się IV już
studencka sesja naukowa, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe
Archiwistów Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum
Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Tematem sesji były rozważania nt. „Zawód archiwisty – wczoraj, dziś i jutro”.
W programie przewidziano

wygłoszenie

11 referatów przygotowanych

przez

studentów kilku ośrodków akademickich kształcących archiwistów – Filii Akademii
Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Problematyka
wystąpień oscylowała wokół problemów etyki zawodowej (Edyta Gwiazda, Złodziej
ksiąg

Kajetan

Kwiatkowski,

dziewiętnastowieczny

archiwista

radziwiłłowski),

praktycznej działalności pracowników archiwów historycznych i bieżących (K. Kopka,
M. Kreślak, Miejsce archiwum zakładowego w strukturze jednostki), biografii
zasłużonych archiwistów (G. Kurdziel, E. Gruszeczka, Franciszek Sobalski – jego
warsztat archiwalny w ośrodku częstochowskim; B. Wychowałek, Maria Karbowska.
Szkic do portretu piotrkowskiej archiwistki) oraz wpływu nowoczesnych rozwiązań
technicznych na pracę archiwisty i archiwów (M. Gellert, Wpływ informatyzacji na
zawód archiwisty; J. Mehlisch, Metody dygitalizacyjne we współczesnej archiwistyce).
W sali konferencyjnej, w której miały miejsce obrady, Archiwum Państwowe
w Piotrkowie Trybunalskim przygotowało wystawę poświęconą sylwetce wybitnej
archiwistki piotrkowskiej Marii Karbowskiej (1904-1991).

•

9 XI 2007 r. - dr Aleksy Piasta, na zaproszenie dyrektora I LO im. Bolesława
Chrobrego w Piotrkowie Tryb., wygłosił prelekcję nt. Życie codzienne piotrkowian
w okresie pierwszej wojny światowej, przeznaczoną dla uczniów klas trzecich.
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•

22 XI 2007 r. - zawarto umowę o współpracy z Akademią Świętokrzyską im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach Filią w Piotrkowie Trybunalskim o przedmiocie realizacji
zajęć dydaktycznych na kierunku historia-specjalność archiwalna (sala ćwiczeń,
materiały archiwalne, zbiory biblioteczne), oraz współpracy w zakresie realizacji
zadań statutowych obu stron.

•

29 XI 2007 r. - w Oddziale archiwum w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się
spotkanie członków i zaproszonych gości Polskiego Towarzystwa Historycznego
Oddział

Łódź

Koło

w

Tomaszowie

Mazowieckim.

Oprócz

licznych

spraw

organizacyjnych oraz jubileuszu Pana Emiliana Leszczyńskiego, Zofia Zielińska
wygłosiła referat pt. Włodzimierz Rudź – archiwista, popularyzator wiedzy
oTomaszowie

Mazowieckim.

Wygłoszony

referat

jest

efektem

badań

jakie

prowadzone były nad postacią tego zasłużonego archiwisty, w ramach studiów
historycznych, których efektem będzie publikacja prozy biograficznej, stanowiącej
zeszyt 6 Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego.
•

13 XII 2007 r. - w Zakładzie Historii Wojskowości Instytutu Historii piotrkowskiej filii
Akademii Świętokrzyskiej odbyło się zebranie członków piotrkowskiego koła PTH, na
którym wykład nt. Piotrkowa Trybunalskiego w latach „wielkiej wojny” wygłosił dr
Aleksy Piasta, kierownik Oddziału II Archiwum Państwowego w Piotrkowie
Trybunalskim. Wykładowi towarzyszyła prezentacja książki autorstwa prelegenta.

•

XII 2007 r. - dyrektor Tomasz Matuszak został powołany w skład Zespołu ds.
Realizacji Projektu Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim. AP w Piotrkowie
Trybunalskim zostało włączone do projektowanego Szlaku wielu kultur.

•

6-7 XII 2007 r. - dyrektor Tomasz Matuszak brał udział w I Toruńskich Konfrontacjach
Archiwalnych, zorganizowanych przez UMK, TNT, AP w Toruniu i SAP pod hasłem
Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach. Aktywne uczestnictwo
zaowocuje opublikowaniem głosu w dyskusji Działalność APPT na polu popularyzacji
zasobu

archiwalnego,

który

zostanie

zamieszczony

w

wydawnictwie

pokonferencyjnym.
AP W RADOMIU

•

AP Radom było współorganizatorem uroczystych obchodów 90. rocznicy powstania
Gimnazjum Towarzystwa „Przyjaciół Wiedzy” w Radomiu, zorganizowanych pod
patronatem Prezydenta miasta Radomia w dn. 19-20 kwietnia, we współpracy m.in.
z Radomskim Towarzystwem Naukowym i VI LO im. Jana Kochanowskiego. Na
uroczystości złożyły się: imprezy plenerowe, apel pamięci wychowanków szkoły,
konferencja naukowa pt. Społeczność żydowska w Radomiu w pierwszej połowie XX
wieku. Kultura – zagłada – rozproszenie, a także wystawa materiałów archiwalnych,
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poświęcona

dziejom

szkolnictwa

żydowskiego

w

mieście.

Wystawa

była

eksponowana przez tydzień w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”,
a następnie w budynku Archiwum.

•

AP Radom przygotowało wystawę materiałów archiwalnych, towarzyszących
konferencji popularnonaukowej

pt. Radom i region w Centralnym Okręgu

Przemysłowym, zorganizowanej przez Radomskie Towarzystwo Naukowe, a będącej
elementem ogólnopolskich obchodów 70. rocznicy powstania COP. W ekspozycji,
udostępnionej zwiedzającym w dn. 2 czerwca, zaprezentowano liczne dokumenty,
materiały kartograficzne i fotografie, dotyczące rozwoju gospodarczego miasta
w okresie międzywojenny. Wystawa była prezentowana przez 2 tygodnie w Ośrodku
Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, a następnie w siedzibie Archiwum
AP W SIEDLCACH
•

W ramach współpracy z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Siedlcach w dn. 09 XI 2007 r. odbyło się w AP Siedlce spotkanie dla
nauczycieli – metodyków, reprezentujących różne przedmioty humanistyczne.
Przedstawicielka Archiwum mgr Wanda Więch – Tchórzewska przeprowadziła dla
metodyków wykład połączony z pokazem archiwalnych dokumentów. Celem wykładu
było

ukazanie

możliwości

wykorzystania

dokumentów

w

ramach

różnych

przedmiotów szkolnych (historia, wiedza o społeczeństwie, j. polski, j, rosyjski,
geografia).
•

W ramach współpracy z Akademią Podlaską w Siedlcach, archiwum włączyło się
w organizację IX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Pierwszy z czterech dni
Festiwalu poświęcony był historii Siedlec. 18 X dyrektor AP Grzegorz Welik w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury wygłosił prelekcję pt. „Dzieje Siedlec
w pigułce, czyli co każdy o mieście wiedzieć powinien”. Spotkała się ona z dużym
zainteresowaniem mieszkańców miasta, czego efektem są zaproszenia na
organizację podobnych prelekcji w 2008 r. ze strony Uniwersytetu III Wieku,
działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach oraz przez organizatorów
ferii zimowych dla siedleckich dzieci i młodzieży.

•

W ramach współpracy z samorządem miasta Węgrowa AP Siedlce włączyło się do
zaplanowanych na 2007 i 2008 rok obchodów 145 rocznicy bitwy pod Węgrowem –
jednej z największych batalii Powstania Styczniowego (3 II 1863 r.). Podczas
inauguracji obchodów, w dn. 15 XI 2007 r. dyrektor AP Grzegorz Welik wygłosił
prelekcję pt. „Powstanie Styczniowe na ziemiach polskich”. Prelekcji wysłuchało
kilkaset osób.

AP W SZCZECINIE
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•

11 IV 2007 r. - w archiwum odbyło się robocze spotkanie konsultacyjne (z racji
podobnych dziejów) związane z przygotowywanym przewodnikiem po zasobie
szczecińskiego archiwum – akta po 1945 r., w którym uczestniczyły archiwistki,
przygotowujące podobne opracowanie we Wrocławiu. Poczyniono ostateczne
ustalenia odnośnie do układu przewodnika i form opisu.

•

15 IV 2007 r. - odbyło się w spotkanie w sprawie wznowienia publikacji, dotyczącej
kościoła pw. Jana Chrzciciela w Szczecinie u inicjatora tego przedsięwzięcia, ks.
prałata dr. Aleksandra Ziejewskiego. Pierwsze wydanie ukazało się w 2004 r.,
a przygotowała je (i była wydawcą) Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Książka wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, tym bardziej, że poświecona jest
jedynej katolickiej świątyni w Szczecinie w okresie międzywojennym. W spotkaniu
wziął udział prof. Kazimierz Kozłowski, Maria Frankel oraz Mariusz Kotarski.

•

15 IV 2007 r. - dr Maciej Szukała, jako przedstawiciel archiwum, wziął udział
w spotkaniu z posłem do Parlamentu Europejskiego byłym premierem RP prof.
Jerzym Buzkiem, który w Uniwersytecie Szczecińskim wygłosił wykład nt. wyzwań i
zagrożeń współczesnej Europy.

•

4 VII 2007 r. - podczas spotkania dyr. K. Kozłowskiego z dr Anną Nowak, rektorem
Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,
rozmawiano o współudziale archiwum w organizacji planowanej na przyszły rok sesji
naukowej „Wielkość i dramat Stoczni Szczecińskiej”.

•

9 VII 2007 r. - dyr. Kazimierz Kozłowski (członek Zarządu Szczecińskiego
Towarzystwa Naukowego) spotkał się w Łomiankach z abp. Kazimierzem
Majdańskim, ordynariuszem diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1972–1991,
któremu wręczył dyplom honorowego członka STN oraz zbiór odlewów pieczęci
biskupów pomorskich. W długiej rozmowie abp K. Majdański podzielił się refleksją
o losach Pomorza w kontekście wartości związanych z polską racją stanu.

•

11 VII 2007 r. - odbyło się spotkanie dyr. Kazimierza Kozłowskiego z pionierami
polskiej geodezji na Pomorzu Zachodnim oraz przedstawicielami Stowarzyszenia
Geodetów Polskich. Uzgodniono sprawy opracowania i przekazania archiwum
stowarzyszenia do archiwum szczecińskiego. Pionier geodezji pomorskiej Bolesław
Wolny przekazał też do zbiorów bibliotecznych opracowanie „Opowieści i wspominki
o

geodetach

i

geodezji

w

60.

rocznicę

powstania

Służby

Geodezyjnej

i Kartograficznej oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Ziemi Szczecińskiej”,
pod red. B. Wolnego, Szczecin 2006.
•

24 VII 2007 r. - podczas spotkania dyrektora K. Kozłowskiego z Miejskim
Konserwatorem Zabytków Małgorzatą Jankowską omawiano sprawy renowacji
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zabytkowych gmachów archiwum oraz dotacji z tym związanych, a także zasady
współpracy ze służbą konserwatorską.
•

18 X 2007 r. - przedstawiciele archiwum uczestniczyli w uroczystości wręczenia red.
Bogdanowi

Twardochlebowi,

kierownikowi

działu

społecznego

„Kuriera

Szczecińskiego”, współpracującego z archiwum, Wielkiego Krzyża Zasługi Republiki
Federalnej Niemiec. To wyróżnienie otrzymał również dyrektor szczecińskiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Kazimierz Wóycicki.

•

25 X 2007 r. - w archiwum odbyło się spotkanie z dr. Norbertem Buske,
przewodniczącym Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte e.V.
Oprócz dyrektora AP w Szczecinie dr. Jana Macholaka w spotkaniu uczestniczyli
Witold Mijal i dr Paweł Gut. Omówiono m.in. współpracę przy organizacji wystawy
poświęconej 450. rocznicy śmierci Johanna Bugenhagena, organizatora Kościoła
protestanckiego na Pomorzu i autora pierwszej pomorskiej kroniki. Archiwum
zobowiązało się udostępnić na wystawę dokumenty poświęcone temu zagadnieniu,
m.in. ordynację kościelną z 1535 r., wizytacje kościołów z połowy XVI w. oraz
materiały dotyczące gminy protestanckiej w Szczecinie. Pastor Buske przekazał
bibliotece archiwum następujące opracowania: Wulf-Dietrich von Borcke pt. Sidonia
von Borcke. Die Hexe aus dem Kloster Marienfließ 1548–1620, Schwerin 2002;
Hans-Günter Leder, Norbert Buske, Reform und Ordnung aus dem Wort. Johannes
Bugenhagen und die Reformation im Herzogtum Pommern, Berlin 1985; Kurzer
Abriss

der

mecklenburgischen

und

vorpommerschen

Verfassungsgeschichte,

Schwerin 2007; „Baltisch Studien“, Band 92/2006.
•

29 X 2007 r. - mgr Grażyna Lupa, mgr Justyna Janczak oraz mgr Maria Frankel
uczestniczyły w otwarciu pracowni konserwatorskiej „Kwaśny Papier” w Gdańsku.

•

2 XI 2007 r. - prof. Kazimierz Kozłowski, dr Jan Macholak oraz mgr Maria Frankel
wzięli udział w uroczystości upamiętnienia znanych nieżyjących postaci, ważnych dla
miasta i regionu zachodniopomorskiego, które spoczywają poza Szczecinem.
Inicjatywę taką podjęło szczecińskie stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość”.
Spotkanie

wspomnieniowe,

odbyło

się

w

kaplicy

Cmentarza

Centralnego,

a posadzone drzewka pamięci poświęcone były czterem osobom – biskupowi
szczecińsko kamieńskiemu ks. abp. prof. dr. hab. Kazimierzowi Majdańskiemu,
wojewódzkiemu

konserwatorowi

zabytków

Stefanowi

Kwileckiemu,

malarzowi

Marianowi Nyczce oraz historykowi i archiwiście, długoletniemu pracownikowi
szczecińskiego archiwum dr. Bogdanowi Frankiewiczowi. Archiwum Państwowe
w Szczecinie ufunduje w związku z tym specjalną tabliczkę informacyjną, która
umieszczona będzie obok drzewka dr. B. Frankiewicza.
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•

19 XI 2007 r. dyr. Jan Macholak i mgr Maria Frankel spotkali się z wojewodą
zachodniopomorskim Robertem Krupowiczem w związku z zakończeniem jego pracy
na tym stanowisku. Wojewoda otrzymał ostatnio opublikowane wydawnictwa z serii
Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego t. XIV „Narodziny diecezji szczecińskokamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945–1975)” w opracowaniu Kazimierza
Kozłowskiego (wydawane z Uniwersytetem Szczecińskim oraz kolejny XXV tom
„Kroniki Szczecina”, której współwydawcą jest archiwum wspólnie z Urzędem Miasta
Szczecin. Archiwum Państwowe w Szczecinie utrzymywało bliskie kontakty
z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Efektem tego było też rozpoczęcie
przejmowania

materiałów

odtajnianych,

a

do

tej

archiwalnych
pory

z

lat

1945–1989

przechowywanych

w

systematycznie
kancelarii

tajnej

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
•

21 XI 2007 r. - w Ekspozyturze AP w Strzmielu odbyły się rokrocznie organizowane
przez archiwum szczecińskie zaduszki. Inicjatywa takich spotkań zrodziła się kilka lat
temu. W podziemiach dawnego pałacyku von Borcków wmurowywane są tabliczki,
upamiętniające nieżyjące już znane postaci, związane z archiwum w Szczecinie
i znaczące dla humanistyki pomorskiej. Dotychczas w ten sposób wspominano
archiwistów: pierwszego dyrektora powojennego archiwum Bolesława TuhanaTaurogińskiego, prof. Henryka Lesińskiego (dyrektora w latach 1956–1969), prof.
Mieczysława Stelmacha, dr. Jerzego Podralskiego, dr. Bogdana Frankiewicza,
Stefana Kwileckiego (wojewódzkiego konserwatora zabytków), a także literatów
związanych i ze Szczecinem, i z ziemią łobeską – dr. Mirosława Lalaka i Ryszarda
Dżamana (upamiętniony w tym roku). Oddzielne symboliczne znaczenie ma tabliczka
poświęcona wszystkim nieobecnym już wśród nas polskim i niemieckim archiwistom.
Spotkaniom, w których uczestniczą archiwiści, historycy i członkowie skupieni wokół
czasopisma „Łabuź" towarzyszą sesje, na których prezentowane są referaty
naukowe, odnoszące się do źródeł archiwalnych, dziejów i tradycji Pomorza
Zachodniego. W tym roku, oprócz prezentacji dorobku R. Dżamana, przedstawiona
została sześćdziesięcioletnia powojenna historia archiwum w Szczecinie, połączona z
promocją książki "Mundus archii, mundus memoriae. Archiwum Państwowe
w Szczecinie 1945-2005" pod red. Marii Frankel, a współautorami są pracownicy
Archiwum Państwowego w Szczecinie.

•

26 XI 2007 r. - przedstawiciel archiwum uczestniczył w Instytucie Pamięci Narodowej
Oddział w Szczecinie w spotkaniu związanym z przejściem do pracy w Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Naczelnika Biura Edukacji Publicznej dr Małgorzaty
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Machałek, która współpracowała z archiwum w ramach różnych przedsięwzięć
wydawniczych i naukowych, w tym organizacji sesji i konferencji naukowych.
•

5 XII 2007 r. - metropolita szczecińsko-kamieński Zygmunt Kamiński przyjął prof.
Kazimierza Kozłowskiego, który wręczył metropolicie tom źródeł oraz Kronikę
Szczecina za 2006 r. Następnie rozmawiano o działalności wydawniczej AP, którą
metropolita ocenił bardzo wysoko.

•

17 XII 2007 r. - w archiwum odbyło się spotkanie, dotyczące organizacji
w październiku 2008 r. konferencji naukowej „Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej”.
Jej organizatorami są Archiwum Państwowe w Szczecinie i Uniwersytet Szczeciński.
W spotkaniu uczestniczyli: dyr. Jan Macholak, mgr Maria Frankel, dr Paweł Gut oraz
prof. Radosław Gaziński i dr Agnieszka Gut z US. Informację o planowanej sesji
rozesłano do uczelni wyższych oraz niektórych archiwów państwowych.

•

19 XII 2007 r. - na zaproszenie Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka
Województwa

Zachodniopomorskiego,

Prezydenta

Szczecina

i

Arcybiskupa

Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, w spotkaniu przedświątecznym uczestniczyła
Maria Frankel. Było ono równocześnie pretekstem po podsumowania całego roku
i aktywności miasta w różnych sferach życia publicznego.
•

Podczas posiedzenia Zarządu Głównego SAP mgr A. Jabłoński został powołany
w skład Prezydium Zarządu Głównego.

AP W TORUNIU
•

19 VI 2007 r. - dr Tomasz Dziki, (prezes PTH Oddział we Włocławku) był
przewodniczącym jury konkursu historycznego z cyklu „Historia Małych Ojczyzn”.
Czwarty już z tego cyklu konkurs był zorganizowany przez Oddział PTH i miał tytuł
„Lata 40. 50. 60. w dziejach mojej miejscowości”.

•

Pracownicy Archiwum: mgr Anna Bieniaszewska i mgr Lucyna Pomerenke wykonały
dla Muzeum Okręgowego w Toruniu obszerną kwerendę archiwalną, dokonując
wyboru obiektów na wystawę muzealno-archiwalną „Toruń – inny portret miasta”.
Archiwum, jako współorganizator wystawy, wypożyczyło do Muzeum archiwalia,
obrazujące życie Torunia w XX wieku, głównie fotografie i dokumentację techniczną
miasta Torunia, które utworzyły główny zrąb całej ekspozycji. Wystawa, otwarta we
wrześniu 2007 r., cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

•

Archiwum w ramach współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu wypożyczyło
archiwalia na wystawę muzealno-archiwalną „Zygmunt Działowski - TNT – Gotfryd
Ossowski”.

•

Archiwum wzięło udział w organizacji Obchodów Roku Samuela Bogumiła Lindego,
wraz z Urzędem Miasta Torunia, Książnicą Kopernikańską w Toruniu oraz Muzeum
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Okręgowym w Toruniu. W dniu 23 listopada w Sali Mieszczańskiej Ratusza
Staromiejskiego odbyła się konferencja „Samuel Bogumił Linde i jego dzieło.
Jubileusz 200 rocznicy wydania Słownika języka polskiego”, której towarzyszyła
okolicznościowa

wystawa

poświęcona

uczonemu.

Archiwum

użyczyło

na

wspomnianą wystawę archiwalia ze swojego zasobu oraz poddała renowacji w swojej
Pracowni Konserwacji kilkanaście eksponatów wystawowych z zasobu Książnicy
Kopernikańskiej.
AP M.ST. WARSZAWY
•

5 IV-5 VII 2007 r. – w Muzeum Teatralnym w Teatrze Wielkim – Opera Narodowa
miała miejsce wystawa z okazji 250-lecia urodzin Wojciecha Bogusławskiego,
poświęconą jego życiu i działalności artystycznej, na którą AP m.st. Warszawy
wypożyczyło materiały.

•

2-31 V 2007 r. – zaprezentowano na stacji metra Świętokrzyska wystawę „Rekordy
i ciekawostki Warszawy, część 2”. Autorami wystawy byli miłośnicy i znawcy
Warszawy Rafał Chwiszczuk oraz Tadeusz W. Świątek.

•

8 V 2007 r. – w ramach współpracy Oddziału w Pułtusku oraz Pułtuskiej Biblioteki
Powiatowej zaprezentowano wystawę z okazji 60. rocznicy powstania Biblioteki.
Podczas otwarcia wystawy okolicznościowy referat wygłosił kierownik Oddziału
Krzysztof Wiśniewski.

•

1 - 9 V 2007 r. - Oddział w Pułtusku był współorganizatorem wystawy "Wspomnienie
z PRL-u". Ekspozycję udostępniono w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki.

•

18 V 2007 r. - udostępniono materiały na wystawę „Bom.b.a w górę. 166 lat wyścigów
konnych w Warszawie”.

•

20 V 2007 r. - w ramach uroczystych obchodów „Dnia ulicy Długiej”, realizowanych
przez szereg instytucji kulturalnych i naukowych, Archiwum Państwowe m.st.
Warszawy

zaprezentowało

wspólnie

z

Archiwum

Głównym

Akt

Dawnych

okolicznościową wystawę, wyeksponowaną w siedzibie AGAD. Do celów ekspozycji,
której koncepcję przygotowała Joanna Dojnik, wykorzystano zbiory ikonograficzne
i kartograficzne pochodzące z zasobu APW: fotografie z pocz. XX wieku, okresu
międzywojennego, projekty architektoniczne budynków ulicy Długiej, a ponadto
dokumenty hipoteczne i sądowe.
•

24 V-6 VI 2007 - AP m.st. Warszawy było partnerem wystawy, którą prezentowano
w siedzibie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Multimedialna wystawa
„Kapitalna zmiana”, ilustrująca prowadzenie przez kapitał działalności filantropijnej,
zorganizowana została dla uczczenia 190. rocznicy powstania Giełdy w Warszawie.
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Do celów ekspozycji wykorzystano zbiory fotografii XIX w., fotografii XX w., Zbiór
Zdzisława Marcinkowskiego oraz Zbiór Waleriana Przyborowskiego.
•

Krzysztof Wiśniewski z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku
jest autorem książki „Pułtuska biblioteka publiczna im. Joachima Lelewela (19472007) „, wydanej staraniem pułtuskiego Samorządu oraz Pułtuskiej Biblioteki
Publicznej. Okazją do omówienia dziejów pułtuskiej biblioteki, bardzo ważnego
ośrodka kulturotwórczego miasta w okresie powojennym, stała się 60. rocznica
założenia tej placówki. Omawiane opracowanie, powstało w oparciu m.in. o zasób
Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku, wykorzystano przede
wszystkim zespoły: Akta miasta Pułtuska, Powiatowa Rada Narodowa i Wydział
Powiatowy w Pułtusku, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pułtusku oraz
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pułtusku.

•

11 V–30 IX 2007 r. - w ramach współpracy z Domem Spotkań z Historią
prezentowano wystawę pt. „Warszawa wokół kamienicy Lipińskiego”. Na potrzeby
ekspozycji Archiwum udostępniło fotoplan z 1944 r., fragmenty planów Lindleya oraz
kilka fotografii.

•

21 V 2007 r. –miało miejsce spotkanie z udziałem Zastępcy Dyrektora Biura Kultury
m.st. Warszawy Małgorzaty Naimskiej, Dyrektora Biura Promocji m.st. Warszawy
Katarzyny Ratajczyk oraz przedstawicieli stowarzyszeń kupieckich oraz instytucji
kultury, działających na obszarze Traktu Królewskiego. Tematyka spotkania
dotyczyła wzbogacenia oferty kulturalnej na wspomnianym terenie, która mogłaby
być prezentowana dzięki wsparciu stowarzyszeń kupieckich. Archiwum zgłosiło
propozycję zorganizowania wystaw czasowych i przeprowadzania konkursów dla
turystów odwiedzających Stare Miasto.

•

30 V 2007 r. - w siedzibie AP m.st. Warszawy odbyło się zebranie Rady Programowej
Kroniki Warszawy, na którym omówiono planowaną zawartość czterech numerów
Kroniki Warszawy, publikowanych w bieżącym roku.

•

11 VI 2007 r. odbyła się dyskusja redakcyjna zorganizowana przez Redakcję „Kroniki
Warszawy” z udziałem prof. Janusza Tazbira, redaktor Barbary PetrozolinSkowrońskiej, Stanisława Ciepłowskiego, Andrzeja Sołtana, Aleksandry SołtanLipskiej, Małgorzaty Sikorskiej oraz Dyrektora Archiwum Państwowego m.st.
Warszawy

Ryszarda

Wojtkowskiego,

poświęcona

powstaniu

Warszawskiego

Słownika Biograficznego.
•

12 VI 2007 r. w siedzibie Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. została otwarta
wystawa „Warszawa. Obrazy z dziejów. Plany, mapy i widoki Warszawy 1641 2007", czynna do 3 sierpnia br., której organizatorami byli: AP m.st. Warszawy,
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Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
S.A. oraz Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Honorowego patronatu wystawie
udzieliła Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wystawa prezentowała
plany i mapy Warszawy, znajdujące się w zbiorach: AP m.st. Warszawy, Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy, AGAD, Archiwum Państwowego w Gdańsku,
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt
Petersburgu, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Katedry Kartografii UW, dr
Marka Ostrowskiego. Autorami scenariusza wystawy byli: Teresa Krogulec z Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy oraz Paweł Weszpiński z Archiwum Państwowego
m.st. Warszawy. Ekspozycji towarzyszyła publikacja: „Warszawa. Obrazy z dziejów",
której autorem jest Paweł Weszpiński. Fragment ekspozycji, obejmujący 30 planów
prezentowany był w lipcu 2007 r. w Plenerowej Galerii Ujazdowskiej przy Parku
Ujazdowskim.
•

7 VIII 2007 r. - w Plenerowej Galerii Ujazdowskiej przy Parku Ujazdowskim została
otwarta wystawa zatytułowana „Za murem. Jak powstawało warszawskie getto
fotografie z 1940 r.”, przy której współpracowało AP m.st. Warszawy. Ekspozycja
złożona z nigdzie wcześniej niepublikowanych w całości 73 fotografii przedstawia
budowę murów warszawskiego getta, tworzących wydzieloną i zamkniętą dzielnicę
wzdłuż wyznaczonych ulic Warszawy. Wystawie towarzyszyła publikacja, wydana
staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego m. st. Warszawy i AP
m.st. Warszawy „Za murem. Jak powstawało warszawskie getto fotografie z 1944 r.”,
prezentująca fotografie getta warszawskiego z zasobu Archiwum, pod redakcją
naukową Małgorzaty Sikorskiej.

•

8 VIII 2007 r. – przy współpracy archiwum w Pasażu Wiecha otwarto wystawę
autorstwa miłośnika i znawcy Warszawy Rafała Chwiszczuka, przedstawiającą na 16
planszach historie i teraźniejszość dzielnicy Targówek.

•

10-12 VIII 2007 r. - ekspozytura w Nidzicy współpracowała przy zorganizowaniu
w Nidzicy wystawy rzemiosła tradycyjnego i współczesnego. Przedstawiono również
proces otrzymywania żelaza z rudy darniowej wg technologii średniowiecznej.

•

9 IX 2007 r. – otwarto w Galerii Sztuki „4 Strony Świata” wystawę „Pultovia – Civitas
episcopalis”, której współorganizatorem był Oddział w Pułtusku. Na ekspozycji
prezentowano kolekcję portretów biskupów płockich, powstałą w zasadniczej części
w XVIII w. oraz materiały archiwalne – bulle papieskie i dokumenty książąt
mazowieckich, dotyczące Pułtuska w okresie od XIII do XIX w., zaczerpnięte ze
zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Płocku i Oddziału w Pułtusku APW.
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•

IX 2007 r. – z okazji obchodów 750-lecia nadania praw miejskich Pułtuskowi ukazała
się edycja „konstytucji” miasta Pułtuska z 1729 r., opatrzona aparatem wydawniczym
i poprzedzona wstępem Krzysztof Wiśniewski z AP m.st. Warszawy Oddział
w Pułtusku.

•

10 IX 2007 r. - otwarto wystawę pt. „Wypędzeni z Warszawy 1944 Losy dzieci”, którą
zorganizowano we współpracy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy oraz Fundacji
Stiftung Niedersachsische Gedenkstatten Wystawie towarzyszył otwarty panel
naukowy, który odbył się 12 września 2007 r. oraz publikacja katalogu, zawierającego
wstrząsające relacje tytułowych dzieci oraz fotografie z czasów wojny.

•

19 IX 2007 r.- pracownicy Oddziału w Pułtusku zorganizowali we współpracy
z Pułtuską Biblioteką Powiatową im. J. Lelewela oraz Pułtuskiem Towarzystwem
Społeczno-Kulturalnym konkurs dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu miasta i gminy Pułtusk, zatytułowany „Wyścig po historię”. W konkursie
wzięło udział 40 uczestników z 10 szkół.

•

24 IX – 30 X 2007.- Archiwum Główne Akt Dawnych Zorganizowało wystawę „Obraz
kartograficzny miast polskich w XVII-XIX w.”, do której AP m.st. Warszawy
udostępniło „Historie du regne de Charles Gustave roy de Svede comprise en sept
commentaires enrichis de tailles douces traduite en francois sur le latin de monsieur
le baron Samuel de Pufendorf. Avec trois indices. Imprime á Nuremberg aux frans de
Imprimeur, 1697, tzw. Album Puffendorfa, ze zbiorów Biblioteki APW.

•

Archiwum było partnerem wystawy dotyczącej przedwojennej historii spółdzielni
Sztabu Głównego „Sadyba Oficerska”, eksponowanej na ulicy Morszyńskiej,
zorganizowanej we wrześniu 2007 r. przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Miasto-Ogród-Sadyba.

•

X 2007 r. - archiwum udostępniło Muzeum Historycznemu m.st. Warszawy fotografie
znajdujące się w aktach Prywatnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego Jadwigi
Kowalczykówny

i

Jadwigi

Jawurkówny.

Fotografie

te zostały

wykorzystane

w II wydaniu książki „Szkoła na Wiejskiej”, w ramach „Biblioteki Warszawskiej”, serii
wydawanej przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.
•

3 XII 2007 r. - w siedzibie archiwum odbyła się promocja XIX tomu „Rocznika
Mazowieckiego”,

zorganizowana

wspólnie

z

Mazowieckim

Towarzystwem

Naukowym.

•

5 XII 2007 r. - otwarto wystawę pt. „Marszałek Józef Piłsudski. Czyn i legenda”, która
zorganizowana w ramach obchodów 140 rocznicy urodzin Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Archiwum Oddział w Mławie, obok Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej

w

Ciechanowie,

było

jednym

ze

współorganizatorów

wystawy.
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W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu,
w tym burmistrz i przewodniczący rady miasta, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Ciechanowie, dyrektorzy szkół, proboszczowie wszystkich parafii
mławskich, radni miasta i powiatu. Prezentowane na ekspozycji materiały pochodzą
głównie z zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz w niewielkiej części
Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Na wystawie znalazł się projekt drzewa
genealogicznego rodu Piłsudskich herbu Kościesza, opracowany w oparciu o notatki
Józefa Piłsudskiego (ojca), materiały dotyczące działalności w PPS, okresu I wojny
światowej łącznie z kwestią legionów, odzyskania niepodległości Polski i następnie jej
obrony w 1920 roku, wydarzeń z maja 1926 roku, śmierci i uroczystości
pogrzebowych w Warszawie i Krakowie oraz powołania w dniu 6 czerwca 1935 roku
Naczelnego Komitetu Uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego i jego działalności.
Zamieszczone na ekspozycji materiały przedstawiały Marszałka w roli męża stanu
i naczelnego wodza armii jak również obrazowały jego pobyt w Druskiennikach.
Natomiast na przykładzie rysunków Z. Czermańskiego w „Cyruliku Warszawskim”
ukazano postać Marszałka widzianą okiem satyryka.

•

17 XII 2007 r. - w Łowickim Ośrodku Kultury odbyła się promocja IV tomu "Roczników
Łowickich", przygotowanego przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pod
redakcją Marka Wojtylaka. Tom zawiera artykuły dotyczące dziejów Łowicza
i regionu, napisane głównie w oparciu o materiały z zasobu Archiwum Państwowego
m. st. Warszawy Oddziału w Łowiczu. W dziale materiałów opublikowany został tekst
źródłowy

z

Tarczyńskiego,

XVIII

w.,

będący

pochodzący
fragmentem

ze

zbiorów

statutów

archiwalnych
archikonfraterni

Władysława
kupieckiej

i zatytułowany „Prawo albo frycówka chłopców kondycji kupieckiej w Łowiczu".
Rocznik naukowy za 2007 r. został dedykowany zmarłemu przed rokiem
dr. Ziemowitowi Skibińskiemu - poecie, krytykowi literackiemu, edytorowi i eseiście,
zamieszkałemu przez 30 lat w Zdunach k. Łowicza. Uroczystość zgromadziła liczne
grono członków Towarzystwa i jego gości, uczniów i nauczycieli szkół łowickich oraz
władz miasta i powiatu. Obecna była również żona zmarłego Maria Skibińska i jego
brat Przemysław Skibiński.
•

18 XII 2007 r. - w Galerii „Browarna” w Łowiczu została otwarta wystawa archiwalna
powstała w oparciu o zbiory Oddziału w Łowiczu, która towarzyszyła uroczystościom
odsłonięcia pomnika ofiar nazistowskiego obozu pracy w Małszycach i Kapitule pod
Łowiczem. Wzniesienie pomnika było efektem inicjatywy Urzędu Miejskiego
w Łowiczu w ramach wniosku złożonego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, zatytułowanego „Łowicz 1939-1945 Pamiętamy". Na wystawie
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zaprezentowano afisze i zdjęcia z czasów okupacji niemieckiej, ilustrujące
martyrologię ofiar obozów: Żydów, jeńców radzieckich i Polaków. Z okazji wystawy
został

przygotowany

okolicznościowy

folder

autorstwa

Marka

Wojtylaka,

przedstawiający historię obozu oraz wybrane dokumenty archiwalne. Podczas
odsłonięcia pomnika fragmenty wspomnień więźnia obozu Jana Kolisa, pochodzące
ze zbiorów łowickiego Oddziału APW, czytał aktor Daniel Olbrychski. Uroczystości
w Łowiczu

uświetnili

Komorowski,
łódzkiego,

swoją

dyplomaci,
lokalnych

obecnością

przedstawiciele

władz

m.in.

marszałek

Kościoła,

samorządowych,

Sejmu

samorządu

stowarzyszeń

Bronisław

województwa
i

organizacji

kombatanckich, byli więźniowie obozu oraz szerokie rzesze mieszkańców Łowicza.
•

Archiwum udostępniło materiały z Biura Odbudowy Stolicy i Archiwum Sigalina na
wystawę „Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom… Dzień powszedni
Warszawy w okresie stalinowskim 1945-1956”, organizowaną w dniach 20 grudnia
2007 – 30 marca 2008 r. przez Muzeum Niepodległości.

•

W t. XI 2007 pisma „Ziemia Zawkrzeńska” zamieszczony został artykuł Andrzeja
Grochowskiego z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddziału w Mławie,
zatytułowany „Polityka wyznaniowa okresu PRL w województwie ciechanowskim”,
opracowany w oparciu o akta Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego
w Ciechanowie, przechowywane w oddziale mławskim APW.

AP WE WROCŁAWIU
•

11 IV 2008 r. –Oddział w Jeleniej Górze, w ramach współpracy z Oficyną
Wydawniczą „ATUT” we Wrocławiu, zorganizowało w gościnnych pomieszczeniach
jeleniogórskiego

Antykwariatu

„Pod

Arkadami”

promocję

książki

Romualda

M. Łuczyńskiego pt. „Rezydencje magnackie w Kotlinie Jeleniogórskiej w XIX wieku”.
Spotkanie z autorem prowadził kierownik jeleniogórskiego oddziału archiwum mgr Ivo
Łaborewicz.
•

21

IV

2008

r.

-

Oddział

Zamiejscowy

w

Kamieńcu

Ząbkowickim

był

współorganizatorem otwarcia sezonu przewodnickiego Dolnośląskiej Federacji
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Ząbkowicach
Śląskich. Otwarcie sezonu połączono z przygotowaną przez oddział zamiejscowy
wystawą pt. „Turystyczne dziedzictwo regionu Sudetów”.
•

1 V 2008 r. - jeleniogórski oddział archiwum, w ramach współpracy z Urzędem Miasta
w Jeleniej Górze, a także w ramach obchodu jubileuszu 900-lecia Jeleniej Góry,
przygotował materiały do dziejów jeleniogórskiego herbu miejskiego. Wizerunki
herbów zawieszone zostały następnie na banerze zdobiącym budynek ratusza.
W czasie uroczystego festynu w dn. 1 V 2008 r. nastąpiło odsłonięcie baneru,
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z jednoczesnym

omówieniem

poszczególnych

herbów.

Dzieje

wizerunków

herbowych przygotował kierownik jeleniogórskiego oddziału archiwum mgr Ivo
Łaborewicz.
•

10 V 2008 r. – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze mgr Ivo
Łaborewicz uczestniczył w Walnym Zebraniu członków Karkonoskiego Towarzystwa
Naukowego w Jeleniej Górze, połączonego z „Sesją Jubileuszową 900-lecia Jeleniej
Góry”. Podczas obrad sesji I. Łaborewicz wygłosił główny jej referat, wsparty
prezentacją multimedialną pt. „Powojenne jubileusze Jeleniej Góry”.

•

12 V 2008 r. – kierownik jeleniogórskiego oddziału archiwum mgr Ivo Łaborewicz
uczestniczył, jako jej sekretarz, w wyjazdowym posiedzeniu Rady Muzealnej Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, które odbyło się w Instytucie Archeologii PAN we
Wrocławiu. Obrady dotyczyły planu pracy Muzeum na rok 2008 oraz spodziewanych
zmian w jego kierownictwie.

•

15 V 2008 r. – w ramach programu rewitalizacji miasta Lubania, w siedzibie
Archiwum Państwowego we Wrocławiu doszło do spotkania dyr. tutejszego archiwum
dra Józefa Drozda z burmistrzem miasta Lubania Konradem Rowińskim, w sprawie
kapitalnego remontu budynku użytkowanego przez oddział zamiejscowy w Lubaniu.

•

21 VI 2008 r. – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze mgr Ivo
Łaborewicz, w ramach współpracy z Jeleniogórskim Teatrem Dramatycznym oraz
Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, wziął udział w przygotowaniu
oraz w występie scenicznym, którego celem było zebranie funduszy na wybudowanie
w jeleniogórskim teatrze windy dla osób niepełnosprawnych. Na dużej scenie Teatru
odbyło się przedstawienie „Zemsty” Aleksandra Fredry, zaś w poszczególnych rolach
wystąpili miejscowi posłowie, kierownicy jeleniogórskich urzędów oraz instytucji
kulturalnych i naukowych. I. Łaborewicz wcielił się w rolę Papkina.

•

II kw. 2008 r. – Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze, w ramach współpracy
z Powiatowym Archiwum Państwowym w Semily (Czechy), korzystając ze zbiorów
własnej biblioteki podręcznej oraz Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze,
dokonał kwerendy w periodykach lokalnych i ogólnopolskich pod kątem artykułów
dotyczących inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowacje w 1968 r.
Artykuły tematyczne sfotografowano aparatem cyfrowym oraz przesłano do
czeskiego archiwum w postaci płyty CD. Zebrane materiały mają być wykorzystane
m. in. do okolicznościowej wystawy przygotowywanej przez Muzeum w Jabloncu nad
Nysą.

•

II kw. 2008 r. – pracownik Oddziału Zamiejscowego w Legnicy mgr Przemysław
Piwowarski, w ramach współpracy z Muzeum Regionalnym w Jaworze, wygłosił w
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sali konferencyjnej Muzeum odczyt nt. „Jawor i jego mieszkańcy w 1933 r.”,
przeznaczony w szczególności dla młodzieży z liceów ogólnokształcących Jawora.
•

II kw. 2008 r. – Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim uczestniczył
w pracach dotyczących wyznaczenia Szlaku Królewny Marianny Orańskiej. Kierownik
oddziału mgr Krystyna Drożdż brała udział w spotkaniach roboczych dotyczących w/
w zagadnienia, starszy archiwista mgr Bartosz Grygorcewicz przeprowadził kwerendę
archiwalną dotyczącą miejsc związanych z postacią Królewny Marianny Orańskiej.

AP W ZIELONEJ GÓRZE

•

15 V 2007 r. Zarząd Województwa Lubuskiego powołał dyrektora dr. Tadeusza
Dzwonkowskiego na członka Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

•

6 IX 2007 r. mgr Beata Grelewicz reprezentowała AP w Zielonej Górze na obchodach
85 rocznicy powstania Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
4. NABYTKI I DAROWIZNY

AAN
•

II kwartał 2007 r. — archiwum wzbogaciło się m.in. o: dokumenty Przemysłowego
Instytutu Telekomunikacyjnego Warszawie (698 j.a. z lat 1958–1985), Instytutu
Mleczarstwa w Warszawie (1667 j.a. z lat 1959–2005), Instytutu Szkła i Ceramiki
w Warszawie (1055 j.a. z lat 1954–2002), dopływ akt Kancelarii Tajnej Urzędu Rady
Ministrów (495 j.a. z lat 1949–1998), czy spuściznę profesora Tadeusza
Jędruszczaka (749 j.a. z lat 1908–1993).

•

III kwartał 2007 r. przejęto m.in., zbiory: Wydawnictwa „Polonia” z lat 1953-1967 (530
j.a. zawierających m.in. zarządzenia Dyrektora, sprawozdania z działalności,
materiały z kontroli, egzemplarze wydawnicze i teksty autorskie publikacji
Wydawnictwa); Ministerstwa Sprawiedliwości z lat 1945-1950 oraz 1972-1984 (836
j.a. – m.in. materiały z posiedzeń Kolegium i kierownictwa resortu, materiały
z różnych

komisji

i

konferencji

zagranicznych

z

udziałem

przedstawicieli

Ministerstwa); Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Bumar” z lat 1970-1984 (274
j.a. obejmujących m.in. zarządzenia Dyrektora, sprawozdania z działalności
i wyjazdów zagranicznych) i Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Universal” z lat
1959-1984 (460 j.a. zawierających m.in. zarządzenia Dyrektora Przedsiębiorstwa,
lany finansowe, sprawozdania z działalności i wyjazdów zagranicznych); Archiwum
Szkół Partyjnych przy Akademii Nauk Społecznych (4534 j.a. – prace magisterskie,
doktorskie i habilitacyjne absolwentów Szkoły z lat 1953-1990).
•

Do zbiorów archiwum trafiły również archiwalia: Ministerstwa Finansów (57 m.b. akt
z lat

1950-1977,

dotyczących

spraw

finansowych

upaństwawiania

drobnych
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przedsiębiorstw), Polskiego Związku Żeglarskiego (13 m.b. akt z lat 1949-1992),
Polskiego Monopolu Loteryjnego (ponad 8 m.b. akt z okresu 1841-1999). Tradycyjnie
licznymi nabytkami zaowocowały kontakty przedstawicieli AAN ze środowiskami
kom.b.atanckimi – przejęto m.in. spuścizny Włodzimierza Trojana (materiały z lat
1986-1996), Jana Rossmana (1968-1980), Juliusza Bogdana Deczkowskiego (19411994), Andrzeja i Wojciecha Makólskich (1940-1946).
AP W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄW MALBORKU
•

Wśród materiałów archiwalnych, przejętych do Archiwum w ostatnim kwartale 2007
roku znalazły się m.in.: operaty i dokumentacja kartograficzna z powiatu
nowodworskiego z lat 1954-90 przekazane przez Wydział Geodezji Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Gd. i akta Przedsiębiorstwa Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego

w

Tolkmicku

z

lat

1945-98.

Dopływy

odnotowano

w zespołach: Urząd Wojewódzki w Elblągu (1973-98) oraz Urząd Miasta w Malborku
(1973-90).
•

Dzięki zaproszeniu Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Elblągu pracownik
Archiwum

Arkadiusz

Wełniak

zebrał

kilka

obszernych

relacji

dotyczących

przymusowych przesiedleń ludności ukraińskiej na teren powiatu elbląskiego
w 1947r.

Wśród

wypowiadających

znaleźli

się

byli

mieszkańcy

powiatów

hrubieszowskiego, lubelskiego i przemyskiego. Zebrano szereg informacji na temat
sytuacji prawnej i bytowej Ukraińców osiedlonych we wsiach powiatu elbląskiego
(Nowakowo, Nowotki, Kępniewo, Pomorska Wieś) w pierwszych latach po wojnie.
Usystematyzowane i zweryfikowane relacje mówione w tym przypadku stanowią
swoiste uzupełnienie zachowanych materiałów archiwalnych.
AP W KATOWICACH
•

W II kwartale 2007 r. zasób AP w Katowicach powiększył się o dopływy materiałów
do następujących zespołów akt: Urząd Miejski w Świętochłowicach z lat 1973-1990,
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Babicach z lat 1962-1972, Urząd Gminy
w Babicach z lat 1973-1990, Sąd Obwodowy w Katowicach z lat 1830-1992, Sąd
Obwodowy w Bytomiu z lat 1825-1939, Zbiór akt gruntowych sądów w Chorzowie
z lat 1853-1943, Zbiór akt gruntowych sądów w Rudzie z lat 1764-2003, Sąd Grodzki
w Rudzie z 1929 r., Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Olkusz z lat
1904-1906, Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Olkusz z lat 1903-1906,
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Gorenice z lat 1904-1906, Akta
stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Olkuszu z lat 1881-1893, Komisje wyborcze
do

przeprowadzenia

wyborów

organów

jednostek

samorządu

terytorialnego

w województwie śląskim z lat 2002-2006, Powszechna Kasa Oszczędności I Oddział
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w Katowicach z lat 1967-1997, Kopalnia Węgla Kamiennego Katowice-Kleofas
w Katowicach

z

lat

1997-2005,

Kopalnia

Węgla

Kamiennego

"Gottwald"

w Katowicach z lat 1950-1997, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd
Okręgu w Katowicach z lat 1949-1989, Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie Śląskim
z lat 1878-1906, Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach do roku
1945, Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad powiatów i rad gmin
w powiecie zawierciańskim z lat 2002-2006, Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie
Górniczej z 1981 r., Sąd Obwodowy w Tarnowskich Górach z lat 1816-1896, Polski
Związek Zachodni Obwód Bytom z lat 1947-1950.
•

W III kwartale 2007 r. zasób AP w Katowicach powiększył się o dopływy materiałów
do następujących zespołów akt: Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do
rad powiatów i rad gmin w powiecie zawierciańskim z 2002 r., Sosnowiecka
Przędzalnia Czesankowa "Politex" w Sosnowcu lat 1945-1966, H. Dietel Spółka
Akcyjna Przemysłu Włókienniczego w Sosnowcu z lat 1881-1944, Urząd Stanu
Cywilnego w Załężu z lat 1874-1922, Urząd Stanu Cywilnego w Bogucicach z lat
1874-1906, Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach z lat 1874-1908, Kancelaria
notariusza Wacława Kowalczewskiego w Będzinie z 1939 r., Kancelaria notariusza
Edmunda Salaka w Będzinie z 1939 r., Kancelaria notariusza Klemensa
Cichońskiego w Dąbrowie Górniczej z 1939 r., Kancelaria notariusza Antoniego
Boguckiego w Sosnowcu z 1945 r., Kancelaria notariusza Romana Pruszyńskiego
w Sosnowcu z 1939 r., Akta notariusza Stefana Jędrzejewskiego w Sosnowcu z 1945
r., Akta notariusza Stosława Raczyńskiego w Będzinie z lat 1939-1945, Narodowo Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Chorzowie
z 1940

r.,

Zarząd

Wojewódzki

Związku

Socjalistycznej

Młodzieży

Polskiej

w Katowicach i jednostki podległe z lat 1970-1989, Urząd Stanu Cywilnego
w Królewskiej Hucie I z lat 1874-1905, Urząd Stanu Cywilnego w Królewskiej Hucie
II z lat 1898-1905, Urząd Stanu Cywilnego w Chorzowie z lat 1874-1905, Urząd
Stanu Cywilnego w Hajdukach Wielkich z lat 1874-1905, Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Hutniczego przy Hucie Metali Nieżelaznych "Szopienice"
w Katowicach z lat 1982-1990, Automobilklub Śląski Koło przy Hucie Metali
Nieżelaznych "Szopienice" w Katowicach z lat 1977-1998, Huta Metali Nieżelaznych
"Szopienice" w Katowicach Szopienicach z lat 1950-2000, Sąd Powiatowy
w Siemianowicach Śląskich z lat 1952-1956, Sąd Grodzki w Katowicach z lat 19491950, Sąd Powiatowy w Katowicach z lat 1950-1955, Zbiór Fotografii i Rycin z lat
1950-1960, Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo
Powiatowe w Zabrzu z lat 1937-1943, Narodowo - Socjalistyczny Związek Obrońców
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Prawa Grupa Powiatowa w Zabrzu 1931-1939, Oddziały Szturmowe NarodowoSocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej Batalion I/22 w Zabrzu z lat 1933-1934,
Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych TAGOR w Tarnowskich Górach z lat
1952-2000, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej z lat 19901997, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach z lat 1990-1999,
Stowarzyszenie Propagowania Społecznej Demokracji w Katowicach z 1990 r.,
Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „WOLUMEN” Sp. z o.o. w Katowicach z lat
1992-1996, Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe „BON VOYAGE” Sp. z o.o.
w Katowicach z lat 1990-1996, Towarzystwo Gospodarcze „Europa” Sp. z o.o.
w Katowicach z lat 1992-1993, Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim z 2006 r.,
Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego w powiecie olkuskim z 2006 r., Komisje wyborcze do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w powiecie chrzanowskim
z 2006 r., Fabryka Kotłów Przemysłowych FAKOP w Sosnowcu z lat 1988-1992.
•

Zbiór biblioteczny Oddziału w Pszczynie Archiwum wzbogacił się o „Kancyonał
katolicki” stanowiący pamiątkę rodzinną, przekazany nieodpłatnie przez Pana
Bolesława

Grudnia

Seniora.

Jest

to

zbiór

pieśni

religijnych

pochodzący

prawdopodobnie z końca XIX wieku (brak pierwszych stron).
•

Do Archiwum Państwowego w Katowicach został przekazany w formie daru Biogram
Pana Tadeusza Karugi z Fröndenberga jego autorstwa i włączony do zespołu: Kluby
szermiercze – zbiór materiałów dr Tadeusza Karugi.

•

W IV kwartale 2007r. zasób AP w Katowicach powiększył się o dopływy materiałów
do następujących zespołów akt: Towarzystwo Gospodarcze „Europa” Sp. z o.o.
w Katowicach, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
w Katowicach,
samorządu

Komisje

terytorialnego

wyborcze
w

do

przeprowadzenia

województwie

śląskim,

wyborów

Komisje

jednostek

wyborcze

do

przeprowadzenia wyborów jednostek samorządu terytorialnego w powiecie olkuskim,
chrzanowskim,

Fabryka

Kotłów Przemysłowych

FAKOP w Sosnowcu,

Sąd

Powiatowy w Rudzie, Sąd Obwodowy w Rudzie, Sąd Grodzki w Rudzie, Huta Baildon
w Katowicach, Huta „Pokój” Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. Huta Baildon
w Katowicach, Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” w Katowicach Szopienicach,
Zbiór gruntowych sądów w Pszczynie, Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd
Okręgu w Katowicach i jednostki podległe, Urzędy Stanu Cywilnego: Roździeń,
Dąbrówka

Mała,

Podlesie,

Roździeń-Szopienice,

Piotrowice,

Murcki,

Dąb,

Wełnowiec, Katowice-Zamek, Mysłowice-Zamek, Zakłady Chemiczne „Tarnowskie
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Góry” w Tarnowskich Górach, Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży
Polskiej w Katowicach i jednostki podległe.
AP W KIELCACH

•

W II kwartale 2007 r. zasób Archiwum w Kielcach wzbogacił się o nowe zespoły akt:
Zakłady Mięsne S.A. w Kielcach z lat 1948 – 1976 w ilości 109 j.a 1,15 m.b.; Zakłady
Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A. w Sitkówce z lat [1946] 1952 – 2003
w ilości 461 j.a. 6,90 m.b.; Zarząd Powiatowy Stronnictwa Pracy w Jędrzejowie
z 1946 r. 10 j.a. 0,16 m.b.; Prokuratura Powiatowa w Końskich z lat 1950 – 1974 60
j.a 0,99 m.b.; Prokuratura Rejonowa w Końskich z lat 1975 – 1979 10 j.a. 0,18 m.b.

•

W IV kwartale 2007 r. zasób Archiwum w Kielcach wzbogacił się o nowy zespół akt:
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o.
w Kielcach z lat [1935] 1962 – 2007 w ilości 243 j.a.; 3,50 m.b. Do zasobu Oddziału
w Starachowicach przejęto o zespoły: Urząd Miejski w Skarżysku – Kamiennej,
[1957]1973-1990 126 j.a = 1,61 m.b.; Bank Przemysłowo – Handlowy w Krakowie
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim 1989 – 1995 19 j.a = 0,04 m.b. ).

AP W KRAKOWIE
•

VII – przejęcie przez nowotarski Oddział AP fotograficznej spuścizny po Jerzym
Bronisławie Sierosławskim, artyście – fotografiku (por. dział II – Z kraju).

AP W LESZNIE
•

W okresie IV-VI 2007 r. archiwum przejęło do swojego zasobu m.in. akta z wyborów
samorządowych

z

2002

r.,

wtóropisy

ksiąg

urzędów

stanu

cywilnego

w Borzęciczkach i w Pogorzeli oraz akta Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Lesznie.
•

W formie daru archiwum otrzymało protokolarz zebrań Zjednoczenia Niemieckiego
Grupy Miejscowej w Kobylinie z lat 1934-1940.

•

W okresie X-XII 2007 r. archiwum przejęło m.in.: materiały Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego w Lesznie oraz Urzędu Gminy i Gminnej Rady Narodowej
w Sierakowie oraz dopływy do posiadanych już zespołów: (akta miast Rawicza
i Sarnowy, urzędy stanu cywilnego).

AP W LUBLINIE

•

W IV kwartale 2007 r. do zasobu AP w Lublinie zostały przekazane przez Panią Zofię
Leszczyńską materiały Zygmunta Żyłki-Żebrackiego ps. „Żeliwa” dotyczące Korpusu
Podchorążych 28 Dywizji Piechoty 15 pp. „Wilków” w Dęblinie w postaci wspomnień,
relacji oraz opracowań związanych z 15 pp. „Wilków”. Zofia Leszczyńska przekazała
także akta wytworzone przez Armię Krajową (kserokopie, odpisy lub wypisy) oraz
materiały związane z działalnością środowiska kombatanckiego Armii Krajowej
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Okręgu Lublin, a także własne materiały warsztatowe dotyczące jej publikacji
Straceni na Zamku Lubelskim. Dokumenty procesu 11 żołnierzy AK (kwiecień 1945).

•

Pani Barbara Cenzartowicz przekazała do zasobu AP w Lublinie materiały dotyczące
majora Tadeusza Zygmunta Sabatowskiego, m.in. Patent Oficerski dla Tadeusza
Zygmunta Sabatowskiego nadany w dniu 10 października 1932 r. z podpisem
Ministra Spraw Wojskowych Józefa Piłsudskiego.

AP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
•

V 2007 r. - Komisja Zakupu Archiwaliów nabyła od Zenona Bartczaka,
emerytowanego nauczyciela i historyka regionalisty, cenną księgę wizyt gimnazjum
gubernialnego w Piotrkowie z lat 1817–1865. Pozycja ta posiada zasadnicze
znaczenie dla poznania dziejów jednej z najstarszych szkół średnich w Polsce,
funkcjonującej obecnie pod nazwą I LO im. Bolesława Chrobrego.

AP W SUWAŁKACH
•

Archiwum sfinalizowało podjęte działania, których celem było przejęcie materiałów
archiwalnych, pochodzących ze zbiorów prywatnych oraz innych (niepaństwowych)
podmiotów życia publicznego, a mianowicie:
– za środki przekazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 2 „Rozwój instytucji muzealnych”,
zadanie „Zakupy starodruków i archiwaliów” zakupiono fotografie (40 – 45 tys.
klatek negatywów) ze zbiorów prywatnych jednego z suwalskich fotografów
p. Romana Łysionka, pochodzące z okresu od końca lat siedemdziesiątych do
początków lat dziewięćdziesiątych XX w., dotyczące bardzo różnych wydarzeń
z terenu Suwałk i byłego województwa suwalskiego;
– przejęto bogatą i różnorodną dokumentację (przede wszystkim akta - 18,6 m.b.
oraz fotografie), będącej organem samorządu gospodarczego, zlikwidowanej
w 2007 r. Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich w Suwałkach (Polsko-Litewskiej
Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich), która istniała od 1992 r., zajmowała się
przygotowywaniem firm do podjęcia i prowadzenia handlu z krajami byłego ZSRR;
– przejęto za zgodą Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody fragmentarycznie
zachowane (6 j.a.) i dostarczone przez jednego z byłych działaczy tej organizacji
akta Zarządu Wojewódzkiego LOP w Suwałkach.

AP W SZCZECINIE
•

21 IV 2007 r. - archiwum przejęło zbiór dokumentów przejętych postanowieniem
prokuratury Rejonowej w Gdyni z Izby Celnej w Szczecinie. Zbiór stanowi 39 j.a. z lat
1939–1944, a wśród nich kartki pocztowe, czasopisma, legitymacje, dokumenty
osobiste, ulotki dotyczące obszaru Małopolski.
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•

23 IV 2007 r. - archiwum otrzymało od mieszkańca Szczecina kenkartę, która
włączona została do zbiorów specjalnych.

•

Po wielu latach starań udało się przejąć do zasobu archiwum dokumentację
archiwalną Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO, w tym dokumentację
techniczną i konstrukcyjną sztandarowego ich produktu – motocykla JUNAK.

•

Archiwum otrzymało od mieszkanki Szczecina zbiór fotografii dworków i pałaców na
Pomorzu Zachodnim (wykonanych przez jej syna, pasjonata historii pomorskiej).
Niejednokrotnie uchwycony został na nich stan obiektów przed renowacją oraz po jej
zakończeniu. Kolekcja ta została włączona do Zbioru fotografii szczecińskiego
archiwum.

•

19 X 2007 r. szczecinianin Andrzej Danielewicz przekazał w darze do zbiorów
specjalnych archiwum kilkadziesiąt fotografii z lat sześćdziesiątych, prezentujących
różne formy przeładunku w szczecińskim porcie.

•

Do zasobu archiwum przejęto akta Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Szczecinie
1969–1984, które przekazał Ali Miśkiewicz, były przewodniczący Muzułmańskiej
Gminy Wyznaniowej w Szczecinie.

AP M.ST. WARSZAWY
•

Oddział w Otwocku otrzymał od Prezesa Otwockiego Towarzystwa NaukowoKulturalnego w Otwocku 21 j.a. (0,20 m.b. dokumentacji) materiałów archiwalnych
z lat 1995-2005 po zlikwidowanym Towarzystwie. Są to akta dotyczące rejestracji
stowarzyszenia, protokoły z zebrań założycielskich i walnych, ankiety członków,
sprawozdania statystyczne oraz wydawnictwa, czyli Roczniki Otwockie i dwie inne
publikacje dotyczące działalności stowarzyszenia i wznowionego opracowania Sosny
Otwockie.

•

Oddział w Mławie przejął unikatowe akta Krajowego Ośrodka Dokumentacji
Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie z lat [1961] 1983-2003, liczące
1807 j.a. Są to teczki poszczególnych towarzystw kulturalnych działających na
terenie całego kraju. Poza towarzystwami przyjaciół i miłośników ziem i miast
występują także towarzystwa śpiewaczo-muzyczne, kultury ludowej, teatralnej,
przyjaciół książek i muzeów, także przyjaciół tradycji bazaru poznańskiego „Bazar”.
Ich zawartość stanowią: ankiety informacyjne o działalności, sprawozdania,
dokumentacja konkursów, wycinki prasowe i fotografie. Ponadto na przejętą
dokumentację składają się: protokoły z posiedzeń Rady RTK i zespołów
problemowych, protokoły spotkań i narad działaczy, materiały ze zjazdów
i kongresów oraz opinie w sprawie działalności RTK w okresie stanu wojennego.

AP WE WROCŁAWIU
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•

II kw. 2007 r. – zasób Archiwum Państwowego we Wrocławiu wzbogacił się o liczną
grupę dopływów akt stanu cywilnego z Urzędów Stanu Cywilnego w Kątach
Wrocławskich, Złotym Stoku, Piławie Górnej, Jedlinie Zdroju, Nowej Rudzie,
Jaworzynie Śląskiej, Głuszycy, Radkowie i Kłodzku z lat 1875-1907. Do zasobu
archiwum przejęto ponadto zespoły akt: Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu z lat
1990-1999, Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu z lat 1945-1946,
Pedagogiczna Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu z lat 1955-1974,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka we Wrocławiu z lat 1945-1975, Sąg Grodzki
w Strzelinie z lat 1946-1951 [1952], Sąd Powiatowy w Strzelinie z lat 1951-1955,
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu z lat 1945-1973,
Polski Związek Łowiecki we Wrocławiu. Zarząd Wojewódzki z lat 1948-1973,
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzelinie z lat 1966-1971, Wojewódzki
Komitet Frontu Jedności Narodu we Wrocławiu z lat 1959-1981.

•

II kw. 2007 r. – jeleniogórski oddział archiwum przejął kilkanaście dopływów do już
istniejących zespołów archiwalnych (m. in. Urzędów Stanu Cywilnego i urzędów
miejskich). Przejęto także trzy nowe zespoły: Sąd Grodzki we Lwówku Śląskim z lat
1946-1950, Sąd Powiatowy we Lwówku Śląskim z lat 1950-1957, Filharmonia
Jeleniogórska z lat 1968-1983. Ponadto dzięki staraniom szczecińskiej Policji Oddział
Zamiejscowy w Jeleniej Górze odzyskał 7 dokumentów, skradzionych z jego zasobu
w 1994 r. Dokumenty te zostały wystawione do sprzedaży w jednym ze szczecińskich
antykwariatów.

•

II kw. 2007 r. – Oddział Zamiejscowy w Lubaniu przejął do archiwum dopływy do
następujących zespołów: Urząd Gminy w Zgorzelcu z lat 1958-1990, Sąd Grodzki
w Bolesławcu z lat 1946-1950, Sąd Powiatowy w Bolesławcu z lat 1949-1957.

•

II kw. 2007 r. – Oddział Zamiejscowy w Legnicy wzbogacił się o zespoły: Wojewódzki
Zakład Weterynarii w Legnicy z lat 1975-1999 oraz Zespół Szkół Technicznych
Górnictwa Rud KGHM w Lubinie z lat 1963-1981.

•

II kw. 2007 r. – Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim przejął akta
zespołów: „Huta Karol” Zakłady Budowy Maszyn i Sprzętu Górniczego w Wałbrzychu
– akta osobowe, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział
w Ząbkowicach Śląskich, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział
w Dzierżoniowie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział
w Świdnicy, Urząd Miasta i Gminy w Bardzie.

AP W ZIELONEJ GÓRZE

•

23 VII 2007 r. przyjęto do zasobu m.in. Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych
w Zielonej G orze z lat 1952-1984 w ilości 920 j.a., (22,77 m.b.). Zespół zawiera
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przede wszystkim dokumentację techniczną melioracji i urządzeń wodnych na terenie
b. województwa zielonogórskiego.

5. POPULARYZACJA ZASOBU
AAN
•

II kwartał 2007 r. — archiwum przygotowało wystawę okolicznościową materiałów ze
swego zasobu w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych, towarzyszącą
sympozjum pod hasłem „Źródła do dziejów stosunków polsko-radzieckich” i promocji
wydawnictwa „Echa Katania”, tomu IV cyklu „Katyń. Dokumenty zbrodni” (12
kwietnia). Archiwalia te zostały następnie zaprezentowane w budynku AAN w ramach
wystawy „Zbrodnia katyńska”, czynnej w kwietniu – maju.

•

18 V–31 VII 2007 r. — archiwum udostępniło eksponaty na wystawę pt. „Żołnierze
generała Andersa — przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli w jej służbie”
w Muzeum Wojska Polskiego, zorganizowaną w ramach obchodów Roku Generała
Władysława Andersa, jakim Senat RP ogłosił rok 2007; współorganizatorami
ekspozycji

były:

Muzeum

Wojska

Polskiego,

Muzeum

Narodowe,

Muzeum

Plakatu, Centralna Biblioteka Wojskowa.
•

II kwartał 2007 r. — pracownicy archiwum przygotowali i przeprowadzili 6 prelekcji
dotyczących historii, organizacji i działalności Archiwum, przygotowanych dla: 2 grup
studentów Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (20 i 23 kwietnia), studentów
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (21 maja), studentów Uniwersytetu
Szczecińskiego (23 maja), 2 grup studentów Uniwersytetu Warszawskiego (31 maja
i 1 czerwca).

•

W dniu 10 V 2007 r. - w gmachu Archiwum odbyły się warsztaty archiwalne
„Dokument

elektroniczny”,

zorganizowane

przez

AAN

we

współpracy

ze

Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.
•

7 XII 2007 R. — w omawianym okresie miała miejsce jedna prelekcja dotycząca
historii, organizacji i działalności Archiwum, przygotowana dla grupy studentów
Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

AP W BYDGOSZCZY

•

10 XII 2007 r. - archiwum odwiedzili członkowie Studenckiego Koła Archiwistów
Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach-Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Zapoznano ich
z historią, organizacją, funkcjonowaniem i zasobem archiwum bydgoskiego.

AP W CZĘSTOCHOWIE
•

28 VIII 2007 r. w Ratuszu Miejskim w Częstochowie odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy „Biegański w dokumentach”. Była to wystawa przygotowana przez
Archiwum Państwowe w Częstochowie w ramach obchodów „Roku dra Władysława
Biegańskiego. 150 rocznica urodzin i 90 rocznica śmierci”. Na wystawie
przygotowanej przez zespół w składzie: E. Surma-Jończyk, B. Kula, R. Sikorski
zaprezentowane zostały zarówno dokumenty oryginalne, jak i skany materiałów
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archiwalnych z zasobu Archiwum ilustrujące życie i działalność, Wł. Biegańskiego –
lekarza, filozofa, społecznika.
•

W III kw. br. Archiwum Państwowe kontynuowało współpracę z Archiwum
Państwowym m. st. Warszawy przy realizacji kwerendy do projektu „Wypędzeni
z Warszawy 1944. Losy dzieci”.

AP W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ W MALBORKU

•

Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku było głównym organizatorem
wystawy Nowa rzeczywistość. Kwidzyn pierwszej dekady powojennej w dokumencie
archiwalnym. Wystawa, towarzysząca uroczystym obchodom 25. rocznicy pacyfikacji
członków NSZZ Solidarność internowanych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie,
została uroczyście otwarta 24 sierpnia w foier Kinoteatru w Kwidzynie. Wśród
zaproszonych gości byli marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przedstawiciele
władz wojewódzkich i samorządowych. Wystawa archiwalna zorganizowana we
współpracy z Pracownią Regionalną przy Kwidzyńskim Centrum Kultury stanowiła
jeden z głównych punktów uroczystości i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na
ekspozycji prezentowane były reprodukcje dokumentów archiwalnych dotyczących
początków i organizacji polskiej władzy administracyjnej w Kwidzynie oraz zagadnień
społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalno-oświatowych miasta w latach
1945-1956. Materiały były prezentowane do dnia 28 września. Całość została
uzupełniona dwiema mniejszymi prezentacjami: „Twarze bezpieki” przygotowanej
przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz zachowanymi
dokumentami i fotografiami dotyczącymi wydarzeń pobicia internowanych w dniu
14 sierpnia 1982 roku.

•

VII-IX 2007 r. – siedmiu studentów historii ze specjalizacją archiwalną (Uniwersytetu
Gdańskiego i Uniwersytetu w Rzeszowie) odbywało w archiwum praktyki I i II stopnia.
W ramach praktyk zinwentaryzowano i uporządkowano zespoły archiwalne: Gminna
Rada Narodowa w Ostaszewie (1973-1990) i Gminna Rada Narodowa w Kisielicach
(1973-1985), Urząd Gminy w Milejewie (1973-1990).

AP W GDAŃSKU
•

X 2007 r. – mgr Marcin Westphal, kierownik Oddziału III APG, oraz mgr Bartłomiej
Garba przeprowadzili zajęcia dla studentów I roku historii UG (30 osób). Celem zajęć,
połączonych z prezentacją najciekawszych dokumentów, było przedstawienie
słuchaczom dziejów archiwum, charakterystyki jego zasobu oraz podstawowych
pomocy ewidencyjno-informacyjnych.

•

XII 2007 r. mgr Marcin Westphal, kierownik Oddziału III APG, oraz mgr Bartłomiej
Garba, w ramach spotkań z młodzieżą prezentujących i promujących zasób
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archiwum, przeprowadzili zajęcia dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
w Kościerzynie (32 osoby). Zaznajomili ich z historią archiwum, jego zasobem,
zasadami korzystania oraz zaprezentowali wybrane materiały archiwalne.
AP W GORZOWIE WLKPL.

•

2 - 8 VII 2007 r. prezentowana była wystawa pt. 750 lat miasta Gorzowa
Wielkopolskiego w dokumentach archiwalnych. Ekspozycję zorganizowaną z okazji
obchodów 750-lecia miasta można było oglądać w Muzeum Warty ,,Spichlerz"
w Gorzowie Zaprezentowano na niej około 130 eksponatów dotyczących dziejów
miasta oraz ,,Katalog", opracowany przez Juliusza Sikorskiego przy współpracy
Stanisławy Janickiej i Teresy Kuciak. Kuratorem wystawy był Juliusz Sikorski kierownik oddziału ewidencji, zabezpieczania, opracowania, udostępnia zasobu
i informacji.

AP W KALISZU
•

V 2007 r. - pracownicy archiwum przeprowadzili lekcje archiwalne dla studentów
UAM Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, studiujących na kierunku
Ochrona dóbr kultury, studia uzupełniające magisterskie oraz studentów fakultetu
genealogii. Tematy zajęć dotyczyły: struktury i organizacji AP w Kaliszu, źródeł do
badań genealogicznych (mgr Karol Paterski), konserwacji (Aneta Burchard) oraz
zasad reprodukowania materiałów archiwalnych (mgr Grzegorz Waliś).

•

6 VI 2007 r. - w siedzibie archiwum, w ramach obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji
miasta Kalisza, odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Z dziejów rzemiosła
kaliskiego”.

Najstarsze materiały

— statuty,

pochodzące

z

lat 1552–1714

prezentowane są w formie zeskanowanych kopii użyczonych przez Archiwum
Główne Akt Dawnych w Warszawie oraz AP w Poznaniu. Pozostałe materiały
wytworzone w latach 1823–2003 pochodzą ze zbiorów AP w Kaliszu. Wśród
prezentowanych

eksponatów

znajdują

się:

księgi

notariuszy

kaliskich,

akty

wyzwolenia na czeladników i mistrzów, pieczęcie, projekty sztandarów, sekcji
rzemieślniczych, fotografie, statuty, druki ulotne, materiały prasowe oraz liczne akta
obrazujące działalność kaliskiego rzemiosła. Ozdobą całej ekspozycji był tron
papieski wykonany przez rzemieślnika Antoniego Regulskiego z Jarocina dla Jana
Pawła II z okazji jego wizyty w Kaliszu w 1997 r. Tron papieski wypożyczono
z Bazyliki św. Józefa w Kaliszu. W otwarciu wystawy uczestniczył prezydent miasta
Kalisza Tadeusz Krawczykowski, pracownicy wielu wydziałów urzędu miasta, Zarząd
Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu, Starszyzny cechowe i Starsi
cechów z terenu byłego woj. Kaliskiego, członkowie Komisji Egzaminacyjnych
Czeladniczo-Mistrzowskich działających przy kaliskiej izbie, Seniorzy kaliskiego
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rzemiosła,

przedstawiciele

Kaliskiego

Oddziału

Towarzystwa

Historycznego,

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, pracownicy muzeów, młodzież
szkół ponadgimnazjalnych — przyszli adepci rzemiosła, dziennikarze PAP-u,
kaliskich mediów i telewizji kaliskiej oraz zaproszeni goście współpracujący z AP
w Kaliszu. Prezentowane na wystawie różnorodne materiały archiwalne wzbudziły
duże zainteresowanie wśród zwiedzających, a rzemieślnicy kaliscy zobowiązali się
przekazać własne zbiory do archiwum kaliskiego. Relacje z wystawy przedstawiła
lokalna telewizja „TELETOP”, radio i prasa oraz serwis internetowy PAP. Z okazji
wystawy przy wsparciu finansowym Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Kaliszu wydano katalog wystawy, który, jak również samą
wystawę, przygotowała mgr Krystyna Kubiak, starszy archiwista AP w Kaliszu.
Wystawa była czynna do końca października 2007 r.
•

27 XI 2007 r. - w siedzibie archiwum otwarto wystawę „Sport kaliski w latach 19202007”. Wystawie towarzyszyła promocja książki Zbigniewa Kościelaka pt. „Chodź no
tu piłkarzu”. Publikacja ta jest biografią Józefa Goi (1922-1990) – kaliskiego działacza
sportowego, wieloletniego kierownika wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Komisarzem wystawy jest mgr Krystyna Kubiak.
Wystawa będzie czynna do końca lutego 2008 r.

•

W XI i XII 2007 r. - tygodnik „Życie Kalisza” zamieścił cykl artykułów pt. „Za kulisami
kaliskiego

archiwum”.

Dziennikarka

tego

tygodnika

przeprowadziła

wywiady

z Dyrektorem i pracownikami, którzy opowiadali o swojej codziennej pracy w
archiwum. W siedmiu artykułach omówiono tematy związane z gromadzeniem,
udostępnianiem, popularyzacją i konserwacją materiałów archiwalnych, a także
sposobem przeprowadzania kwerend działalnością dotyczącą przechowalnictwa
i nadzorem nad narastającym zasobem archiwalnym.
•

30 XI 2007 r. - w Sali Recepcyjnej Ratusza odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia
Biblioteki im. Adama Asnyka i 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obchodom
towarzyszyła

prezentacja

monografii

pt.

„Książnica

Asnykowska”

autorstwa

dr Grażyny Schlender – Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu.

•

6 XII 2007 r. - pracownicy archiwum poprowadzili lekcje archiwalne dla studentów
UAM Wydziału Pedagogiczno-artystycznego w Kaliszu, studiujących na kierunku
Historia oraz Ochrona Dóbr Kultury. Zajęcia zorganizowano specjalnie dla
uczestników dwóch fakultetów (z Genealogii oraz Archiwistyki we współczesnym
życiu społeczno-gospodarczym). Tematy zajęć dotyczyły: struktury i organizacji AP
w Kaliszu, źródeł do badań genealogicznych (mgr Karol Paterski) oraz konserwacji
(Aneta Burchard)
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•

28 XII 2007 r. - odbyła się promocja XXXIII tomu „Rocznika Kaliskiego”, w którym
zamieszczone zostały dwa artykuły autorstwa mgr Krystyny Kubiak – starszego
archiwisty w AP Kalisz – pt. Źródła archiwalne do dziejów NSZZ „Solidarność” oraz
Wystawa w Archiwum Państwowym w Kaliszu „Z dziejów rzemiosła kaliskiego”

AP W KATOWICACH
•

26.IV.2007 - mgr Bożena Husar, kierownik Oddziału w Żywcu, wygłosiła prelekcję dla
uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Żywcu na temat: "Żywiecczyzna w rękach
Komorowskich i ich zasługi dla rozwoju regionu".

•

8.V.2007 r. – w Oddziale Archiwum w Żywcu mgr Bożena Husar wygłosiła prelekcję
dla uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Żywcu pt. „Franciszek Augustinkontynuator słynnej kroniki miasta Żywca Andrzeja Komonieckiego”.

•

1.VI.2007 r. – w siedzibie archiwum przyjęto grupę szkoleniową z Powiatowego
Urzędu Pracy w Katowicach. W trakcie wizyty zwiedzono pracownię naukową,
magazyny oraz pracownię konserwacji. Zwiedzający wysłuchali również prelekcji
nt. organizacji pracy i zasobu archiwum, zasad udostępniania akt w pracowni
naukowej, podstaw ochrony zasobu oraz korzystania z baz danych.

•

18.IX.2007 r. - mgr Bożena Husar, kierownik Oddziału w Żywcu, wygłosiła prelekcję
dla uczniów klasy I Gimnazjum nr 2 w Żywcu na temat: „Archiwum jako instytucja
gromadząca, opracowująca i udostępniająca materiały archiwalne na potrzeby nauki
i gospodarki narodowej".

•

5 – 30 X 2007 r. - w gmachu Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, wspólnie
z Dyrekcją Biblioteki zorganizowano wystawę z cyklu Ze zbiorów Archiwum
w Gliwicach pt.: „Budownictwo i Architektura do 1945 roku”.

•

15 XI 2007 r. – w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach otwarto
wystawę

„Na granicy.

Rzecz

o czasach, ludziach

i miejscach”

Wystawa

zorganizowana wspólnie przez AP Katowice i O/Gliwice, z okazji 85 rocznicy
wytyczenia polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku ukazująca życie codzienne
regionu pogranicza.
AP W KIELCACH
•

20 V 2007 r. - w Telewizji Regionalnej wyemitowano wywiad o prowadzonych
w Archiwum

bazach

danych

o

dokumentacji

pracowniczej

zlikwidowanych

podmiotów.
•

11 IV 2007 r. - archiwum odwiedziła ekipa telewizji kanadyjskiej CBS w ramach
poszukiwań przodków Stevena Page - lidera kanadyjskich zespołów rockowych.

•

Prowadzone były zajęcia naukowe o zasobie Archiwum i sposobach korzystania
z archiwaliów dla studentów Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Instytut Historii (10
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grup 213 osób), zajęcia na temat poszukiwań genealogicznych dla młodzieży
szkolnej (2 grupy – 39 osób).
•

W czasie VIII Kieleckiego Festiwalu Nauki otwarto wystawę „68 rocznica wybuchu
II Wojny Światowej”, prezentująca: dokumenty, fotografie, rysunki, afisze, plakaty
i gazety propagandowe, zgrupowane w działach tematycznych: zarządzenia władz
okupacyjnych, praca przymusowa w świetle propagandy niemieckiej, zbrojny ruch
oporu, tajne nauczanie, terror i represje, miejsca pamięci narodowej. Materiały
pochodziły z zasobu archiwum i zbiorów prywatnych.

•

Odwiedzający archiwum zapoznali się również z prezentacją multimedialną
„Harcerstwo na Kielecczyźnie” autorstwa Romany Guldon, Iwony Pogorzelskiej
i Anny Łucak. Prezentacja jest również dostępna na stronie internetowej Archiwum.

•

Prowadzone były zajęcia edukacyjne dla uczestników zajęć Świetlicy „Plus” - 20
osób.

•

11 IX 2007 r. - w „Echu Dnia” ukazał się artykuł na temat etapu prac, dotyczących
adaptacji nowej siedziby Archiwum w Kielcach.

•

20 X 2007 r. - archiwum odwiedzili członkowie Świętokrzyskiego Towarzystwa
Genealogicznego „Swiętogen”, którzy zapoznali się ze sposobem prowadzenia
poszukiwań genealogicznych oraz materiałach, jakie można znaleźć w Archiwum.
Pracownicy odpowiadali również na pytania w kwestiach konkretnych poszukiwań
indywidualnych członków towarzystwa.

•

XI 2007 r. - prezentowana była w Archiwum wystawa „11 Listopada Święto
Niepodległości”.

•

XI 2007 r. Archiwum odwiedziły 2 grupy szkolne (46 osób), w ramach programu
zaznamiającego z regionem. Oprócz najciekawszych dokumentów zaprezentowano
pokaz multimedialny "Kielce w dokumencie archiwalnym teraźniejszość i przeszłość".

AP W KRAKOWIE

•

18 V 2007 r. – mgr Maciej Dudek – kierownik tarnowskiego Oddziału AP udzielił
wywiadu Gazecie Krakowskiej do artykułu pt. „Biała plama na białych plamach”
nt. dostępności materiałów archiwalnych dot. najnowszej historii miasta Tarnowa.

•

25 V 2007 r. – mgr Maciej Dudek – kierownik tarnowskiego Oddziału AP udzielił
wywiadu radiu „ESKA” nt. działalności i zasobu archiwalnego tarnowskiego Oddziału
AP.

•

VI-XI 2007 r. – prezentowano wystawę "Kraków – Europejskie Miasto Prawa
Magdeburskiego 1257-1791".

•

VI 2007 r. – w siedzibie archiwum eksponowano wystawę pt.: „Dni Krakowa”. Na
wystawie zaprezentowano kolorowe skany materiałów archiwalnych nt. cyklicznych
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od wielu lat uroczystości pod nazwą „Dni Krakowa” oraz plakaty, ulotki i ogłoszenia
związane z organizowanymi z tej okazji imprezami.
•

VI 2007 r. – prezentowano wystawę pt.: „Bochnia naszych dziadków i pradziadków
w latach 1900-1945”. Wystawa ta została zorganizowana wspólnie przez bocheński
Oddział AP i Gimnazjum nr 1 w Bochni, w ramach projektu Sokrates Commenius. Na
wystawie zaprezentowano oryginalne afisze i obwieszczenia z czasów I i II wojny
światowej, dokumenty, fotografie, skany pocztówek, jak również zwiedzający mogli
zobaczyć zabytkowe przedmioty związane z życiem codziennym. Wystawę
odwiedziło ponad 520 osób, głownie młodzieży szkolnej.

•

29 VIII 2007 r.– mgr Maciej Dudek – kierownik tarnowskiego Oddziału AP udzielił
wywiadu tygodnikowi „TEMI” do artykułu pt. „Szkolne dzienniki w ... śmietniku”.

•

25 V 2007 r.– mgr Maciej Dudek – kierownik tarnowskiego Oddziału AP udzielił
wywiadu gazecie „Dziennik Polski” do artykułu pt. „Skromne archiwum okupacyjne.

•

Współudział bocheńskiego Oddziału AP w realizacji filmu nt. Bochni w I poł. XX
w. Film ten powstał w ramach projektu Sokrates Commenius. Film ten został również
zaprezentowany

w

Hiszpanii

nauczycielom

i

uczniom

tamtejszych

szkół

ponadpodstawowych.
•

Rozpoczęto realizację projektu związanego z upamiętnieniem 100-nej rocznicy
śmierci

Stanisława

Wyspiańskiego.

Celem

programu

jest

przygotowanie

multimedialnej prezentacji oraz towarzyszącemu mu wydawnictwa, ukazującego
materiały archiwalne dot. życia i twórczości poety, dramaturga i malarza –
przechowywane w AP w Krakowie.
AP W LESZNIE
•

8 V 2007 r.– we współpracy z Muzeum Okręgowym w Lesznie otwarto
wystawę ,,W składzie i kolonialce”, poświęconą handlowi w Lesznie w okresie
międzywojennym. Na wystawie prezentowano materiały archiwalne z zasobu
Archiwum Państwowego w Lesznie, eksponaty będące w posiadaniu Muzeum
Okręgowego w Lesznie a także eksponaty wypożyczone od osób prywatnych.
Podczas otwarcia wystawy zaprezentowany został referat Pani mgr Aleksandry
Stachowskiej na temat: ,,Materiały dotyczące handlu w Lesznie w okresie
międzywojennym

w

zasobie

Archiwum

Państwowego

w

Lesznie”.

Efektem

współpracy AP w Lesznie i Muzeum Okręgowego jest także wydanie katalogu
wystawy, w którym zamieszczono listę sklepów i firm handlowych funkcjonujących
w Lesznie w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
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•

9 X 2007 r. – w Muzeum Okręgowym w Lesznie otwarto wystawę poświęconą
„Leszczyńskiemu Bractwu Kurkowemu 1627-1947”, na którą Archiwum wypożyczyło
akta ze swojego zasobu.

•

24 X 2007 r. – otwarto wystawę „Historia zapisana w fotografiach ze zbiorów
zgromadzonych przez redaktora Jerzego Zielonkę”. W inauguracji wystawy
uczestniczyli licznie zgromadzeni goście z władzami miasta i powiatu. Na wystawie
zaprezentowano najciekawsze zdjęcia obrazujące historię Leszna i regionu
z początków XX w. do czasów współczesnych. Fotografie wybrano ze zbioru blisko
2 tysięcy

zdjęć, przekazanych przez redaktora Jerzego Zielonkę Archiwum

Państwowemu w Lesznie. Szczególnie cenne, często jeszcze niepublikowane są
zdjęcia z początku XX w., okresu międzywojennego i okresu okupacji, min: zdjęcia
powstańców wielkopolskich, zdjęcia płk Stefana Roweckiego podczas pobytu
w Rawiczu, wręczenie w 1939 r. sztandaru 17 Pułkowi Ułanów w Lesznie, zdjęcia
z wizyty namiestnika III Rzeszy w „Kraju Warty” Artura Greisera w okolicach Rydzyny,
funkcjonariusze leszczyńskiego Gestapo. Wystawę zwiedziło 7 wycieczek szkolnych.
•

7 XI 2007 r. – w Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto wystawę „600 lecie nadania praw
miejskich magdeburskich miastu Sarnowa”. Wystawa została zorganizowana
wspólnie przez Muzeum i Archiwum Państwowe. W otwarciu wystawy wzięli udział
przedstawiciele lokalnych władz oraz młodzież ze szkoły w Sarnowie. Na wystawie
oprócz zbiorów Muzeum poświęconych Sarnowej, zaprezentowano także liczne
materiały archiwalne obrazujące historię miasta Sarnowa, a pochodzące ze zbiorów
Archiwum.

•

10XI 2007 r. – archiwum, wspólnie z 69 Leszczyńskim Pułkiem Przeciwlotniczym,
zorganizowało wystawę na temat „Powiat leszczyński w okresie okupacji”. Wystawa
została otwarta w Szkole Podstawowej w Kaczkowie podczas uroczystego nadania
szkole imienia Armii Krajowej i sztandaru. Wystawę zwiedzili goście uroczystości:
władze powiatu i gminy, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół.
W kolejnych dniach wystawę zwiedziły i wysłuchały prelekcji dzieci ze wszystkich
szkół gminy Rydzyna.

•

15 XII 2007 r. – archiwum odwiedzili studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej.
Poznali historię i działalność Archiwum, które przybliżono im podczas przygotowanej
prezentacji multimedialnej. Studenci zwiedzili także budynek Archiwum.

•
AP W LUBLINIE
•

29 VI 2007 r. w siedzibie archiwum została otwarta wystawa pt. „Trakt Kraków Lublin - Wilno”, zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Turystyki
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Kulturowej „Zachód - Wschód” z okazji I Międzynarodowego Zjazdu Miłośników
Traktów „Zachód – Wschód”
•

IV-V 2007 r. pracownicy oddziału kraśnickiego AP w Lublinie przygotowali
i przeprowadzili warsztaty genealogiczne, połączone z prelekcjami na temat historii
Józefowa nad Wisłą dla grup młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Józefowie nad Wisłą.

•

5-6 VI 2007 r. - w Oddziale zamiejscowym w Radzyniu Podlaskim zostały
zorganizowane warsztaty dla studentów specjalności archiwalnej. Uczestnicy (ponad
30 osób) reprezentowali Akademię Podlaską w Siedlcach, Kolegium Licencjackie
UMCS w Białej Podlaskiej oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.
W programie warsztatów znalazło się zapoznanie się z zasobem Oddziału, ćwiczenia
z zakresu archiwoznawstwa i metodyki archiwalnej, wykłady dotyczące różnych
aspektów pracy kancelarii XIX i XX wieku oraz norm ISO w kancelarii współczesnej.
Imprezy

będą

kontynuowane

pod

stałą

nazwą

Radzyńskich

Warsztatów

Archiwalnych.
•

24 VII 2007 r. - Polskie Radio Lublin nagrało z dyrektorem AP w Lublinie audycję na
temat poszukiwań genealogicznych i badań nad historią rodzinną. W wypowiedzi
zostały scharakteryzowane źródła do genealogii przechowywane w archiwach
państwowych, omówione sposoby poszukiwań i metody badań genealogicznych oraz
pokazana rola archiwów i archiwistów w tego rodzaju pracach.

•

15-19 VIII 2007 r. - w Lublinie odbywał się Jarmark Jagielloński. W programie
pięciodniowej imprezy znalazły się m.in.: ogólnopolski przegląd hejnałów miejskich,
turniej rycerski, pokazy rytuałów z epoki, prezentacje rękodzieła i rzemiosła, koncerty,
spektakle teatralne i pokazy filmowe. Nie zabrakło również straganów i kramów
kupieckich. W ramach Jarmarku AP w Lublinie udostępniło zwiedzającym wystawę
„Trakt Kraków – Lublin – Wilno. Dawniej i dziś”.

•

15 IX 2007 r. - w Oddziale zamiejscowym w Chełmie AP Lublin zorganizowano
wystawę pt. „Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej”. Na ekspozycji zostały
zaprezentowane dokumenty archiwalne, biogramy i fotografie, dotyczące ludzi
związanych z chełmskim sportem, działających w końcu XIX i w XX wieku. Wystawa
ukazuje m.in. sylwetki zasłużonych dla chełmskiego sportu działaczy i zawodników:
Kazimierza Czernickiego, Jana Grzeli, Kazimierza Janczykowskiego, Witolda
Kozłowskiego,

Edwarda

Łuczkowskiego,

Bolesława

Zygmunta

Wirskiego.

Na wystawie pokazano 150 dokumentów z zasobu Archiwum oraz ze zbiorów
prywatnych znanego chełmskiego działacza sportowego i regionalisty Waldemara
Antoniego Kozłowskiego. Wystawa potrwa do końca listopada 2007 r.
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•

17 IX 2007 r. - w siedzibie Oddziału w Kraśniku AP w Lublinie otwarta została
wystawa pt. „Twarze lubelskiej bezpieki"”, przygotowana przez lubelski oddział
Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas inauguracji wystawy wykład pt. „Aparat
komunistycznej „bezpieki” PRL” wygłosił pracownik IPN Marcin Dąbrowski oraz
wyemitowany został film pt. „Pod okiem bezpieki”. W otwarciu wystawy uczestniczyli
m.in. poseł na sejm Wojciech Wilk oraz przedstawiciele powiatowych i miejskich
władz samorządowych. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców Kraśnika, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Ekspozycja wystawy była
możliwa dzięki współpracy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Kraśniku,
Instytutem Pamięci Narodowej oraz kraśnickim oddziałem AP w Lublinie.

•

12 X 2007 r. - w galerii handlowej Gala odbyła się promocja publikacji Plany i widoki
Lublina XVII-XX wiek, której współwydawcą było AP w Lublinie. Piotr Dymmel
dyrektor AP w Lublinie udzielił wywiadu dla Polskiego Radia Lublin na temat tego
wydawnictwa.

•

15 X - 20 XI 2007 r. – otwarto wystawę firmowaną przez Oddział IPN w Lublinie oraz
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim zatytułowaną
„Twarze lubelskiej bezpieki”. W programie znalazł się wykład dr. Marcina
Dąbrowskiego z IPN oraz projekcja filmu „Zbrodnia wpisana w system”. Wystawę
można było oglądać do 20 listopada 2007.

•

22 X - 9 XI 2007 r. - w Oddziale w Kraśniku AP w Lublinie była prezentowana
wystawa pt. „Więźniowie Zamku Lubelskiego straceni w latach 1944-1954”.
Pokazano na niej materiały ze zbiorów Muzeum Martyrologicznego „Pod Zegarem”
w Lublinie.

•

25 X 2007 r. - dr Dariusz Magier, kierownik Oddziału w Radzyniu Podlaskim AP
w Lublinie,

wygłosił

wykład

dla

słuchaczy

Uniwersytetu

Trzeciego

Wieku

pt. „Archiwum państwowe a badania genealogiczne”.
•

20 XII 2007 r. - Dariusz Magier odebrał Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi
dla oświaty i wychowania wykazywane podczas pracy archiwalnej.

AP W ŁODZI

•

2, 4 IV 2007 r. w archiwum, w ramach zajęć z przedmiotu Warsztat historyka,
przeprowadzono ćwiczenia z archiwistyki dla 5 grup studentów II roku historii
Uniwersytetu Łódzkiego. Studentom przedstawiono zasób, pomoce ewidencyjne,
bazy danych oraz zasady korzystania z akt. Zaprezentowano przykładowe materiały
archiwalne.

Zajęcia

i Udostępniania APŁ.

prowadzili

pracownicy

Oddziału

Ewidencji,

Informacji
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•

4 IV 2007 r. - archiwum gościło grupę studentów Studenckiego Koła Naukowego przy
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i studentów III roku archiwistyki.
Studentom zaprezentowano pokaz multimedialny przybliżający dzieje i zasób APŁ
oraz pracę Oddziału Konserwacji i Reprografii.

•

12 V 2007 r. - na stronie internetowej archiwum udostępniona została wystawa
internetowa zatytułowana Plakaty propagandowe z lat 1945-1989. Przedstawione
plakaty podzielono na 3 grupy tematyczne: Za żelazną kurtyną. Wydarzenia
polityczne. Społeczeństwo i gospodarka. Plakaty pochodzą z zespołów - Komitet
Łódzkie PZPR oraz Komitet Wojewódzkiego PZPR w Łodzi. Autorami wystawy, do
której odsyłacz umieszczono na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych, są Łukasz Jaworski i Piotr Strembski, pracownicy Oddziału III APŁ.

•

17 V 2007 r. - Julian Baranowski, starszy kustosz Archiwum Państwowego w Łodzi,
wygłosił wykład dla studentów St. Cloud State University z Minnesoty, USA dotyczący
zagłady Żydów w getcie łódzkim. Prelekcja wzbogacona została prezentacją
dokumentów z zespołu: Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim oraz
Zarządu Getta z lat 1939 – 1945.

•

24 V 2007 r. - w archiwum odbyły się zajęcia ze studentami IV roku historii,
specjalizacji archiwalnej Uniwersytetu Łódzkiego, których tematem była organizacja
i zadania

państwowej

administracji

archiwalnej.

Zajęcia

prowadził

Andrzej

Drakoniewicz, kierownik Oddziału III APŁ. Studenci zapoznani zostali z organizacją
służby archiwalnej, siecią archiwów państwowych oraz typami wewnętrznej
organizacji archiwów państwowych. Przedstawione i omówione zostały również
zadania archiwów państwowych.
•

5 XII 2007 r. - w pracowni naukowej archiwum przy pl. Wolności1 miały miejsce
zajęcia seminaryjne. Celem zajęć było zapoznanie studentów II roku kierunku
geograficznego Uniwersytetu Łódzkiego z charakterem zbiorów archiwalnych,
formami ich udostępniania oraz zasadami funkcjonowania Archiwum. Seminarium,
które prowadził kustosz Adam Lajdenfrost połączone było z prezentacją materiałów
archiwalnych.

•

2 X 2007 r. - producenci programu "Who do you think you are?", działający na
zlecenie brytyjskiej telewizji BBC, filmowali w zabytkowych wnętrzach dawnego
ratusza przy pl. Wolności 1 w Łodzi, siedziby APŁ, dokumenty z jego zbiorów.
Udostępniono imienne wykazy transportów Żydów berlińskich i karty meldunkowe
z zespołu Przełożonego Żydów w Getcie Łódzkim. Materiały wykorzystane zostaną w
ukazujący się na antenie BBC od 2004 r. programie rekonstruującym drzewa
genealogiczne znanych osób.
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•

23 X 2007 r. - oprowadzona została po siedzibie archiwum przy pl. Wolności 1,
dawnym Ratuszu, grupa członków Klubu Garnizonowego w Łodzi, którym
umożliwiono im m.in. wejście na wieżę z zabytkowym zegarem. Uczestnicy wycieczki
zapoznani zostali także z historią budynku oraz dziejami APŁ.

•

24 X i 6 XI 2007 r. - w budynku archiwum przy al. Kościuszki 121 w Łodzi
przeprowadzone zostały lekcje historyczne dla uczniów klas I i IV Publicznego
Gimnazjum

Integracyjnego

nr 47 w Łodzi. Uczniom

przedstawiono pokaz

multimedialny, który przybliżył zadania i zasób APŁ. Zwrócono szczególną uwagę na
zespoły archiwalne obrazujące dzieje miasta i regionu. Uczniów zapoznano także
z pracą Działu Konserwacji APŁ.
AP W OLSZTYNIE
•

20 IV 2007 r. - pracownicy archiwum wzięli udział w otwarciu wystawy archiwalnej
w Kaliningradzie, przygotowanej przez tamtejsze Archiwum Państwowe z okazji
200 - lecia podpisania pokoju w Tylży. Na wystawie prezentowane były, m.in. kopie
planów miasta, zabudowy miejskiej, spisy mieszkańców z lat 1806-1807, pochodzące
z zasobu APO. Otwarciu wystawy towarzyszyły media (telewizja i przedstawiciele
miejscowej prasy), którym wywiadów udzieliły: dyrektor Archiwum w Olsztynie,
Marlena Koter i dyrektor Archiwum w Kaliningradzie, Ałła Fiedorowa.

•

06 IX 2007 r. - w związku z V Zjazdem Archiwistów Polskich, który odbył się
w Olsztynie, przygotowane zostały wystawy archiwalne, które towarzyszyły otwarciu
Zjazdu:
1. „Z warsztatu konserwatora. Prace wykonane w AP Olsztyn w latach 2002-2007" autor Monika Bogacz-Walska. Fotografie prezentowane na wystawie przedstawiają
stan archiwaliów przed konserwacją i po przeprowadzonych zabiegach. Do
dokumentacji

fotograficznej

dołączono

krótki

opis

wykonanych

prac

konserwatorskich;
2. „Ilustrowana Kronika Ziemi Warmijsko-Mazurskiej" i „Życie oficjalne. Życie
nieoficjalne. Polska Ludowa w fotografii" - autor Mariusz Korejwo. Obie wystawy
odzwierciedlają szerokie spektrum życia ukazanego poprzez uroczystości oficjalne
(dożynki, zjazdy), a także pokazują ludzi znanych i nieznanych, od i sekretarza do
kominiarza;
3. „Tu zaszła zmiana. Olsztyn 1945-2006" - autor Beata Wacławik, zdjęcia obecnego
Olsztyna wykonał Paweł Borkowski. Wystawa przypomina mieszkańcom Olsztyna
nieistniejące już zaułki miasta oraz zdarzenia, które przyczyniły się do zmiany
wizerunku stolicy Warmii i Mazur w ciągu ostatnich 60 lat. Zgromadzone na wystawie
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fotografie, plany rozwoju miasta, rysunki dziecięce można obejrzeć jeszcze do końca
br.
AP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
•

20 IV 2007 r. — w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy „Tomaszowskie cechy rzemieślnicze w latach II Rzeczypospolitej”.
Wystawę zorganizowały wspólnie: Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, Archiwum
Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim oraz
Cech Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim. Na otwarcie wystawy licznie
przybyli: archiwiści, muzealnicy, historycy oraz rzemieślnicy. Podczas uroczystości
głos zabrał aktualny prezes Cechu Rzemiosł Różnych Grzegorz Rozpędowski, który
przedstawił aktualną działalność cechu. Ponad 100-letnią historię tomaszowskiego
rzemiosła zarysował kierownik oddziału archiwum w Tomaszowie Mazowieckim
Andrzej Wróbel.

•

31 VIII 2007 r. - wywiadu dla TV Miejska - Piotrków Trybunalski udzielił dyrektor
Tomasz

Matuszak.

Wywiad

poświęcony

był

bombardowaniu

Piotrkowa

Trybunalskiego przez samoloty Luftwaffe w dniach 1-5 września 1939 r.
•

IX 2007 r. - w oddziale w Tomaszowie Mazowiecki przygotowano ekspozycję z okazji
100-lecia tomaszowskiej prasy, na której zaprezentowano wybrane egzemplarze
czasopism z lat 1907-2007.

•

IX 2007 r. - w serii wydawniczej „Biblioteka Piotrków 800” ukazała się ksiązka
kierownika oddziału II dr Aleksego Piasty pt. „Piotrków Trybunalski w latach pierwszej
wojny światowej”

•

Dyrektor Tomasz Matuszak oraz Krzysztof Łapiński i Aleksy Piasta wystąpili w filmie
dokumentalnym, wyemitowanym w piotrkowskiej telewizji kablowej, poświęconym
popularyzacji wiedzy o dawnym Piotrkowie

•

Archiwum wzięło udział w kwerendzie materiałów archiwalnych, obrazujących losy
dzieci w trakcie i po Powstaniu warszawskim. Wybrane dokumenty zostały
wykorzystane

na

wystawie

„Wypędzeni

z

Warszawy

1944.

Losy

dzieci”,

zorganizowanej przez AP m.st. Warszawy, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
i Stifung Niedersaechsische Godenkstaeetten.
•

5 IX 2007 r. - dyrektor Tomasz Matuszak udzielił wywiadu dla TV Toro - Tomaszów
Mazowiecki. Wywiad poświęcony był walkom o Piotrków Tryb. i Tomaszów Maz. we
wrześniu 1939 r. oraz sesji naukowej, jaką zorganizowało Muzeum im. Antoniego hr.
Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.

•

15 XI 2007 r. – salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim otwarto wystawę
Piotrkowianie na starej fotografii otwartej. Znaczna część eksponowanych fotografii
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pochodziła ze zbiorów Archiwum. Ekspozycja z racji tematyki cieszyła się dużym
zainteresowaniem mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.
•

W październiku Aleksy Piasta udzielił dwóch wywiadów dla radia Strefa FM i Radia
Łódź na temat katastrofy kolejowej w Jarostach do jakiej doszło w 1962 r.

•

3 XII 2007 r. - dyrektor Tomasz Matuszak wystąpił w radiu Strefa FM z obszerną
wypowiedzią o roli i zadaniach Archiwum oraz aspektach zawodu archiwisty.

•

13 XII 2007 r. - w archiwum gościła grupa studentów V roku Historii (specjalizacja
archiwalna) Uniwersytetu Łódzkiego. Przyszli archiwiści zapoznali się z bieżącą
działalnością archiwum państwowego, a przede wszystkim z funkcjonowaniem
informacji archiwalnej oraz sprawowaniem nadzoru nad narastającym zasobem
archiwalnym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Archiwalia nieznane”
eksponowana w holu Archiwum. Wizyta studentów łódzkich wiąże się z praktyczną
realizacją

przez

Archiwum

w

Piotrkowie

Trybunalskim

zadań

związanych

z popularyzacją zasobu oraz kształceniem przyszłych archiwistów.
AP W PŁOCKU
•

7 IX 2007 r. — w siedzibie Archiwum odbyło się otwarcie wystawy pt. „Ordery
i odznaczenia PRL-u i ich kawalerowie”, której towarzyszyło wydanie katalogu.

AP W SIEDLCACH
•

10 V 2007 r. - w siedzibie archiwum odbyła się lekcja archiwalna dla uczniów klasy
prawniczo – dziennikarskiej LO w Mińsku Mazowieckim, połączona ze zwiedzaniem
archiwum. Lekcję przeprowadzili pracownicy AP w Siedlcach.

•

17 XII 2007 r. - w archiwum odbyło się uroczyste otwarcie wystawy - „Sądownictwo
Regionu Siedleckiego 1917 – 1939”. Wystawę, przygotowaną wspólnie z Sądem
Okręgowym w Siedlcach otwarto z okazji 90-lecia polskiego sądownictwa. Wystawa
prezentuje dokumenty i fotografie ze zbiorów AP w Siedlcach, AP w Płocku, bibliotek,
muzeów oraz kolekcji prywatnych. Otwarcie wystawy zgromadziło wiele znaczących
postaci

reprezentujących

regionalne

i

ogólnopolskie

instytucje

wymiaru

sprawiedliwości, samorządowców, świat nauki i rodziny przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwości, których uwieczniono na wystawie. Byli m in. Stanisław Dąbrowski –
sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Marek
Wolski – wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Krzysztof Śledziewski – dyrektor
Biura Organizacyjnego Sądu Najwyższego w Warszawie, Krystyna Święcicka –
prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, Roman Kęska – wiceprezes Krajowej Rady
Sądownictwa, Witold Okniński – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Robert
Więckiewicz – Prokurator Wojewódzki, Wojciech Kudelski – prezydent Siedlec,
Krzysztof Mazur – dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach.
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AP W SUWAŁKACH
•

26 X 2007 r. – otwarto wystawę „Kartografia w zasobie Archiwum Państwowego
w Suwałkach”, prezentującą przede wszystkim mapy i plany z XIX i XX wieku,
dotyczące różnych obiektów (głównie miast, majątków ziemskich, wsi oraz ich
fragmentów), które leżą obecnie w granicach Polski, Litwy i Białorusi.

AP W SZCZECINIE
•

22 IV 2007 r. - dr Paweł Gut przeprowadził w archiwum zajęcia prezentacyjnoinstruktażowe dla studentów politologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

•

28 VI 2007 r. - w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
otworzono ekspozycję pn. „Historia motocykla Junak SFM”. Materiały na wystawę
użyczyło Archiwum, a także miłośnicy motocykla Junak.

•

5 X 2007 r. - dr Paweł Gut udzielił wywiadu dla TVP Oddział Szczecin (emitowany
w regionalnej „Kronice”) związanego z problematyką zieleni miejskiej Szczecina do
1945 roku. Zaprezentował równocześnie odpowiednie materiały kartograficzne.

•

23 X 2007 r. - w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego otwarto wystawę
poświęconą działalności Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. W 35lecie jej powołania. Uczestniczyli w niej przedstawiciele archiwum, które było
wydawcą

ostatniego

tomu

poświęconego

pracom

Komisji:

„Problematyka

przymusowych przesiedleń i stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku jako
przedmiot badań historycznych i praktyki szkolnej”.
•

3 XII 2007 r. - dr Paweł Gut przeprowadził w archiwum zajęcia ze wstępu do badań
naukowych dla trzech grup studentów I roku historii Uniwersytetu Szczecińskiego.

•

10 XII 2007 r. - w archiwum odbyło się spotkanie ze studentami V roku historii
(specjalność pedagogiczna) Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym dr Paweł Gut
zaprezentował referat „Archiwum miejscem pracy nauczyciela historii”.

AP W TORUNIU
•

19-21 IV 2007 r. - archiwum w ramach VII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
zorganizowało wystawę konserwatorsko-archiwalną zatytułowaną „Chroniąc słowo
zapisane chronimy dziedzictwo narodowe”. Na wystawie zaprezentowano wybrane
cymelia toruńskiego archiwum po przeprowadzonej konserwacji. Ponadto na
planszach pokazano metody ratowania zniszczonych dokumentów, ksiąg, map
i pieczęci oraz unikatowych tabliczek woskowych. Zwiedzającym zaprezentowano
warsztat konserwatora archiwaliów i introligatora (pokaz technik oprawy dawnych
ksiąg). Wystawę uzupełniały edukacyjne pokazy multimedialne: "Historia papieru
i pergaminu", "Historia atramentu", „Konserwacja tabliczek woskowych - poliptyk
D z 1410 r." oraz "Konserwacja księgi archiwalnej". Wystawa cieszyła się bardzo
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dużym zainteresowaniem, łącznie w ciągu 3 dni zwiedziło ją ok. 450 osób, a wśród
nich spora grupa uczestników konferencji archiwalnej „Prawo archiwalne”. Autorkami
wystawy były konserwatorki: mgr Joanna Konkolewska-Buchholz i mgr Marzena
Kamińska. Po wystawie oprowadzali ponadto: Bernard Jagusz, mgr Janusz
Bonczkowski i mgr Łukasz Roszczynialski.
•

W ramach wyżej

wymienionego

Festiwalu Archiwum

Toruńskie dodatkowo

zorganizowało kilkugodzinną wystawę archiwalną „Krzyżacy w Toruniu – utrwalony
stereotyp a prawda w dokumentach ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu”.
Wystawa towarzyszyła głównemu panelowi Festiwalu poświęconemu Zakonowi
Krzyżackiemu w Toruniu. Oprócz licznych uczestników panelu w liczbie kilkuset osób,
wystawę zwiedzili: Dr Bruno Plater, wielki mistrz Zakonu Niemieckiego, Dr Bernhard
Demel, Kierownik Centralnego Archiwum Zakonu Niemieckiego, oraz profesorowie:
Udo Arnold (Uniwersytet w Bonn), Roman Czaja (UMK), Tomasz Jasiński (UAM),
Andrzej Radzimiński (UMK), Henryk Samsonowicz (Uniwersytet Warszawski, PAN),
Janusz Tandecki (UMK). Na wystawie zaprezentowano wybór dokumentów
wytworzonych przez Zakon Krzyżacki, a wśród nich przywilej wielkiego mistrz
Konrada Wallenroda z 1393 roku na budowę ratusza i sukiennic w Toruniu.
•

17-19 V 2007 r. - Oddział Archiwum we Włocławku brał udział w III Włocławskim
Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki. W ramach tego festiwalu Archiwum przygotowało
(wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych) wystawę „Izba rzemieślnicza we Włocławku
w latach 1929-1938” oraz warsztaty pt. „Jak prowadzić badania genealogiczne”.
Warsztaty prowadził mgr Rafał Więckowski. Wystawę zwiedziło około 40 osób,
natomiast w warsztatach udział wzięło ok. 14 osób.

•

15-17 VI 2007 r. - we Włocławku odbyły się „Dni Włocławka”. Dr Tomasz Dziki,
kierownik Oddziału we Włocławku, udzielił wywiadu dla Telewizji Polskiej. W trakcie
programu zaprezentowano też zbiory archiwalne Oddziału.

•

W II kwartale 2007 r. archiwum przeprowadziło łącznie 9 różnych pokazów dla grup
zorganizowanych, głównie studentów i uczniów szkół średnich.
o

2 IV - archiwum odwiedziła prof. Elżbieta Jabłońska z grupą studentów
konserwacji papieru i skóry. Po pokazie w Pracowni Konserwacji grupa
zwiedziła magazyny archiwalne i zapoznała się z warunkami
przechowywania zasobu, a także uczestniczyła w specjalnym pokazie
archiwaliów.

o

26 IV - archiwum odwiedziły 2 grupy studentów archiwistyki z UMCS w
Lublinie.

Zorganizowano

z najstarszej części zasobu.

dla

nic

specjalny

pokaz

archiwaliów
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o

8

V

-

przeprowadzono

pokaz

dla

grupy

studentów

historii

z Uniwersytetu w Oldenburgu.
o

10 V - Archiwum zwiedziły 2 grupy uczniów z Technikum
Gastronomiczno-Hotelarskiego.

o

23 V - zorganizowano pokaz dla delegacji archiwistów z Turcji oraz
towarzyszących

im

pracowników

Instytutu

Informacji

Naukowej

i Bibliologii UMK.
o

Pokazy prowadzili: dr Witold Szczuczko, mgr Sławomir Pułkownik
i mgr Adam Bieniaszewski.

o

w II kwartale 2007r w Oddziale we Włocławku. przyjęto w Oddziale
2 wycieczki studentów i uczniów gimnazjum. Lekcje archiwalne
poprowadził dr Tomasz Dziki.

•

23 XI 2007 r. - w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego podczas konferencji
towarzyszącej obchodom 200 rocznicy wydania Słownika języka polskiego Samuela
Bogumiła Lindego, dyrektor Archiwum Beata Herdzin udzieliła dwóch wywiadów na
temat okolicznościowej wystawy poświęconej autorowi Słownika: dla Telewizji
lokalnej TV Toruń oraz dla radia PiK.

•

Archiwum Toruńskie wzięło udział wspólnie z Urzędem Miasta Torunia oraz Muzeum
Okręgowym w Toruniu w inicjatywie uczczenia 10 rocznicy wpisania Torunia na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji w dniu 4 grudnia 2007 roku na
elewacji Ratusza Staromiejskiego na specjalnym ekranie wyświetlona została
półgodzinna prezentacja multimedialna obrazująca historię Torunia od momentu jego
powstania. W prezentacji, której towarzyszyła stosowna do epoki muzyka,
wykorzystane zostały między innymi zdjęcia archiwaliów z zasobu Archiwum
Toruńskiego, przedstawiające najważniejsze dla historii Torunia dokumenty, widoki
i plany miasta, a także rysunki i fotografie budynków.

•

6-12 XII 2007 r. - archiwum zorganizowało we współpracy z drem Waldemarem
Chorążyczewskim z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu wystawę
archiwalną „Ikonografia dokumentów toruńskich. Funkcje i konteksty”. Na wystawie
zaprezentowano dokumenty zawierające znaki ikonograficzne w postaci ozdobnych
inicjałów, znaków notarialnych lub innych ozdobników oraz księgi z pełniącymi różne
funkcje rysunkami. W dniu 13 grudnia w lokalnej gazecie „Nowości” ukazał się artykuł
Marka Nienartowicza „Z herbem większa ranga”, poświęcony wystawie „Ikonografia
dokumentów toruńskich”.

•

7 XII 2007 r. - Oddział II Archiwum przeprowadził pokaz archiwaliów dla grupy
uczestników kursu sekretarzy i pracowników kancelarii sądowych, zorganizowanego
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przez Sąd Okręgowy w Toruniu. Zagadnienia związane z problematyką akt sądowych
w Archiwum Toruńskim omówił mgr Zbigniew Woźniak, kierownik Oddziału.
•

W IV 2007 r. kwartale Archiwum Toruńskie przeprowadziło 13 pokazów dla grup
studentów, w tym 7 pokazów dla studentów historii UMK w Toruniu, 2 pokazy dla
Koła Studenckiego Historyków IHiA UMK, 1 pokaz dla studentów historii Uniwersytetu
w Kownie, 2 pokazy dla studentów archiwistyki UMCS oraz 1 pokaz dla studentów
Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Pokazy prowadzili: mgr
Sławomir Pułkownik, kierownik Oddziału I oraz dr Witold Szczuczko, starszy kustosz.
W trakcie prezentacji prowadzący omawiali zagadnienia z zakresu dyplomatyki,
sfragistyki, kancelarii miejskiej oraz historii miasta Torunia.

•

W Oddziale we Włocławku w IV kwartale przyjęto 2 wycieczki uczniów gimnazjum.
Lekcje archiwalne poprowadzili dr Tomasz Dziki i mgr Rafał Więckowski.

AP M.ST. WARSZAWY
•

11 V–15 VI 2007 r. — w Tallinie była czynna wystawa pt. „Pozdrowienia
z Warszawy”, przedstawiająca obraz stolicy poprzez pocztówki ze zbiorów Archiwum
Państwowego m.st. Warszawy, zorganizowana przy współudziale Ambasady RP
w Tallinie. W otwarciu wystawy wzięli udział: dyrektor Archiwum Państwowego
w Tallinie Marge Tiidus, am.b.asador RP w Tallinie Tomasz Chłoń, Naczelny Dyrektor
Archiwów Estońskich Tritt Pirsko, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaźni Polsko–
Estońskiej, profesorowie szkół wyższych i dziennikarze. Z ramienia Archiwum
Państwowego m.st. Warszawy w otwarciu wystawy uczestniczyła Danuta SkorwiderSkiba. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

•

26 V 2007 r. - archiwum wzięło udział w tegorocznym, już 11 Pikniku Naukowym
Radia BIS. Na stoiskach Archiwum były prezentowane plany Lindleya oraz materiały
dotyczące emigracji z terenów Mazowsza do Stanów Zjednoczonych w końcu XIX w.

•

IV / V 2007 r. - pracownicy archiwum przeprowadzili 3 lekcje archiwalne dla
studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego na temat roli i znaczenia
akt gospodarczych, przemysłowych i notarialnych.

•

V 2007 r. - pracownicy archiwum przygotowali 3 pokazy varsavianów dla
przedstawiciela Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz Rosyjskiej Biblioteki
w Sankt-Petersburgu.

•

Archiwum we współpracy z Tomaszem Stępniem zorganizowało w Plenerowej Galerii
Ujazdowskiej przy Parku Ujazdowskim wystawę „Warszawa z lotu ptaka”, czynną
w dniach 11 – 30 września 2007 r. Na ekspozycji wykorzystano ponad 140 zdjęć
ukazujących stolicę. Umożliwia to porównanie Warszawy sprzed kilkudziesięciu lat
z tą widzianą oczyma współczesnych. Prezentowane fotografie ukazują zarówno
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przedwojenną Warszawę, jak i obecną, nowoczesną, europejską stolicę. Na wystawie
wykorzystano materiały archiwalne z zasobu APW: zdjęcia lotnicze Warszawy z 1926
r., Warszawa, fotoplan Warszawa opracowany na podstawie zdjęć wykonanych
w listopadzie 1935 r., Bildplan Warschau, fotoplan wykonany we wrześniu 1939 r.,
Warszawa, fotoplan opracowany na podstawie zdjęć wykonanych w czerwcu 1945 r.
Na wystawie zaprezentowano też współczesne fotografie lotnicze autorstwa
Tomasza Stępnia, wykonane w latach 2002-2007. Wystawa „Warszawa z lotu ptaka”
została przygotowana w ramach trwającego od czerwca do września 2007 r. projektu
Warszawskie

Lato

Fotografii,

którego

organizatorami

są:

Miasto

Stołeczne

Warszawa, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, Związek
Polskich Artystów Fotografików i Stołeczna Estrada. Ważnym elementem realizacji
projektu był wydany przez miasto stołeczne Warszawa katalog, złożony z 23 części,
stanowiących opisy oraz komentarze do poszczególnych fotograficznych ekspozycji
wraz z krótkimi biogramami ich autorów. Katalog zilustrowano licznymi fotografiami.
•

XI 2007 r. - Witold M. Karpowicz z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
w przeprowadził zajęcia ze studentami IH UW poświęcone aktom notarialnym
i księgom hipotecznym.

•

17 XII 2007 r. w sali kina "Feniks" Łowickiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera
filmu dokumentalnego poświęconego Armii Krajowej i Szarym Szeregom w Łowiczu
pt. „Gdy przyjdzie odpowiedni moment..." w reż. P. Śmigiela, którego konsultantem
historycznym był Marek Wojtylak z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
Oddziału w Łowiczu. W filmie wykorzystano m.in. materiały z zasobu archiwum:
dokumenty, fotografie i afisze z lat okupacji niemieckiej 1939-1945.

•

21 XII 2007 r. - w archiwum odbyły się zajęcia prezentujące zasób Archiwum
w ramach przedmiotu „Warsztat historyka sztuki” dla studentów II roku Instytutu
Sztuki.

•

XII 2007 r. - nakładem finansowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ukazała
się płyta DVD z filmem „Synagoga na Szerokiej”, powstałym przy współpracy
Stowarzyszenia Ulicy Szerokiej oraz Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.
Archiwum udostępniło na potrzeby realizatorów filmu materiały archiwalne m.in.
z Wydziału Pomiarów Zarządu Budowy Kanalizacji i Wodociągów („Plany Lindleya”),
Zbioru Korotyńskich oraz ze zbiorów fotograficznych.

•

19 XII 2007 r. - w Archiwum Państwowym m. st. Warszawy odbyło się spotkanie
szkoleniowe, zorganizowane przez Oddział I APW dla pracowników Wydziału Spraw
Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zorganizowane spotkanie
szkoleniowe było odpowiedzią ze strony Archiwum Państwowego m.st. Warszawy na
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potrzeby Wydziału. W szkoleniu uczestniczył również Witold M. Karpowicz, który
udzielił pracownikom MUW informacji na temat akt notarialnych, ksiąg hipotecznych,
akt Rejestru Handlowego.
AP WE WROCŁAWIU
•

19 IV, 28 IV, 8 V, 10 V, 7 VI 2007 r. pracownicy archiwum wrocławskiego mgr Dorota
Sokołowska, mgr Elżbieta Galik i dr Roman Stelmach przeprowadzali prelekcje na
temat zasobu i działalności Archiwum Państwowego dla studentów Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Opolskiego,
archiwistów ze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Łodzi oraz Oddział
w Częstochowie, jak również dla członków Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher
Familienforscher z Niemiec.

•

1 V 2007 r. – w salach jeleniogórskiego Ratusza, przy udziale władz miejskich,
odbyła się promocja polskiego tłumaczenia książki Johanna Karla Herbsta pt.
„Kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku do roku 1847”, którą wydało Muzeum
Karkonoskie w Jeleniej Górze. W pracach redakcyjnych przy opracowywaniu
wydawnictwa brał również udział Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze, co zostało
uwzględnione na stronie redakcyjnej publikacji. Jest to już druga kronika
jeleniogórska, jaka udało się przetłumaczyć na język polski i wydać drukiem.

•

II kw. 2007 r. – Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze, w ramach współpracy
z Grodzką Biblioteką Publiczną w Jeleniej Górze oraz w związku z obchodami 900lecia legendarnego założenia Jeleniej Góry, opracował i zamieścił na stronach
internetowych wspomnianej biblioteki wizerunki i opisy 10 najstarszych dokumentów
pergaminowych dotyczących Jeleniej Góry z lat 1309-1370, ze zbiorów własnych.

•

II kw. 2007 r. – jeleniogórski oddział archiwum przyjął 3 wycieczki szkolne (36 osób),
którym zaprezentowano dzieje, cele istnienia i zasób archiwum. Prelekcje
przeprowadzali mgr Anna Borys, mgr Ivo Łaborewicz oraz mgr Wojciech Szczerepa.

•

II kw. 2007 r. – Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze użyczył materiałów
archiwalnych z zespołów „Towarzystwo Karkonoskie w Jeleniej Górze” 1880-1945
oraz „Spuścizna po Tadeuszu Steciu” 1945-2000 na wystawę pt. „Turystyczne
dziedzictwo regionu Sudetów”, którą zorganizowano w Oddziale Zamiejscowym
w Kamieńcu Ząbkowickim (w dn. 21 IV – 31 V 2008 r.). Wystawa uświetniła uroczystą
inaugurację sezonu turystycznego dla przewodników dolnośląskich, która odbyła się
21 IV 2008 r. W otwarciu wystawy wziął udział kierownik Oddziału Zamiejscowego
w Jeleniej Górze mgr Ivo Łaborewicz oraz kierownik Oddziału Zamiejscowego
w Legnicy mgr Edyta Łaborewicz.

AP W ZIELONEJ GÓRZE
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•

31 V 2007 r. - dr Tadeusz Dzwonkowski wygłosił referat „Źródła do dziejów lasów
w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze” na konferencji „Lasy
zielonogórskie

na

przestrzeni

dziejów”

zorganizowanej

m.in.

przez

Zarząd

Okręgowego Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zielonej Górze.
•

6 VI 2007 r. - dr hab. Zbigniew Bujkiewicz wygłosił prelekcję dla 25 uczniów Szkoły
podstawowej nr 21 w Zielonej Górze na temat dziejów regionu oraz zasobu AP
w Zielonej Górze.

•

14 IX 2007 r. - w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Koło młodego etymologa
„ gościła w AP w Zielonej Górze grupa 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Nowej Soli. Prelekcję o dziejach regionu i zasobie Archiwum wygłosiła mgr Aneta
Borkowska.
6. NOWOŚCI WYDAWNICZE

AP W BYDGOSZCZY

•

Ślad dłoni na murze. W. Trzeciakowski, Bydgoszcz 2007, ss.184, ISBN2: 978-83925622-0-7,978-82-925622-0-7. Jest to esej o znanej w Bydgoszczy legendzie
o pojawiającym się krwawym odcisku dłoni jednego z duchownych na murze Muzeum
Miejskiego przy Starym Rynku. Duchowny ten miał oprzeć się o mur upadając
podczas jednej z egzekucji w pierwszych dniach września 1939 r.

AP W GDAŃSKU

• Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku,
R. Kubicki, Gdańsk 2007, ss. 262, ISBN 8385824383. Publikacja jest rozprawą
doktorską pracownika AP w Gdańsku.
AP W KATOWICACH

• „Szkice Archiwalno-Historyczne Nr 3” red. Piotr Greiner,
• Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945:
Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach
Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach) [1931] 1939-1945,
Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz (Górnośląski Urząd Porad
Archiwalnych w Katowicach) [1935] 1942-1945”, A Staszków, red. nauk.
Sławomira Krupa, Piotr Griner, Katowice 2007, ss. 165, ISBN 9788392586302.
Publikacja umożliwia łatwe dotarcie do poszukiwanych informacji w niemal
kompletnie zachowanych w Archiwum Państwowym w Katowicach zespołach:
"Staatsarchiv Kattowitz" i "Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz". Stanowią
one niezastąpioną bazę do badań nad stratami dóbr kultury Górnego Śląska w czasie
II wojny światowej. Należy zaakcentować, że nie tylko historycznego Górnego
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Śląska, ale również tych ziem małopolskich z przedwojennych województw
krakowskiego i kieleckiego, które etapami zostały włączone do III Rzeszy (do rejencji
katowickiej i opolskiej tworzących od 1941 roku Prowincję Górnośląską).

• Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Katowicach, red.
P. Matuszek., ss.: 1230, ISBN: 978-83-89115-73-7
AP W KRAKOWIE

•

Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792
roku, K. Follprecht, ISBN 978-83-906630-4-3, cena 35,00. Publikacja tekstu
rękopisu "Zbiór opisów dóbr miasta stołecznego Krakowa roku 1792" znajdującego
się w Archiwum Państwowym w Krakowie w Zbiorze Am.b.rożego Grabowskiego.
Rękopis ten zawiera inwentaryzację nieruchomości miejskich, tym cenniejszą,
że niektóre opisywane budynki nie zachowały się do naszych czasów np.: Ratusz
z odwachem, Waga Wielka, Waga Mała, Szkoła Mariacka, Szpital św. Ducha oraz
mury miejskie z basztami i bramami. Zgromadzony w krakowskim Archiwum materiał
ikonograficzny z przełomu wieków XVIII i XIX pozwolił na zilustrowanie tekstu źródła
widokami opisanych obiektów.

AP W LUBLINIE

•

Plany i widoki Lublina, XVII-XXI wiek, pod red. P. Dymmel, A. Niedziałomska,
M. Krzykała. Lublin 2007, ss. 170, ISBN 83-914900-0-9. Publikacja została
przygotowana we współpracy AP w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego i Muzeum Lubelskiego, który wykonał część ilustracji.
Publikacja zawiera reprodukcje 31 planów i widoków Lublina z okresu 400 lat,
poczynając od najstarszego widoku miasta z 1618 r., a kończąc na planie z 2001 r.
Reprodukcjom towarzyszy książka, w której znalazły się teksty dotyczące historii
miasta od średniowiecza do XX w. oraz prezentujące zbiory i poszczególne zabytki
kartograficzne. Publikacja została wydana w bardzo starannej szacie graficznej.
W zamierzeniu autorów ma uświetniać 690. rocznicę nadania Lublinowi prawa
miejskiego.

AP W PIOTRKOWIE

•

Piotrków Trybunalski w latach pierwszej wojny światowej, A. Piasta, Piotrków
Trybunalski 2007. seria Biblioteka Piotrków 800, t. 5, ss. 307, ISBN 8391730662.
Książka ukazuje w pełni życie miasta w jednym z najbardziej znaczących okresów
w jego dziejach. Autor, korzystając z dokumentów historycznych, kreśli obraz miasta
w czasie czterech lat okupacji wojskowej Piotrkowa, która całkowicie przeobraziła
życie miasta i jego mieszkańców, poczynając od zmian w składzie demograficznym
ludności, aż do olbrzymich strat w gospodarce Piotrkowa.
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AP W SIEDLCACH
Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX, teksty oprac. i wstępem
opatrzyli Rafał Dmowski i Artur Ziontek. Siedlce 2007, ss. 212, ISBN 9788390693590
Wydawnictwo źródłowe przygotowane we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej oraz
Instytutem Historii Akademii Podlaskiej.
AP W SZCZECINIE

•

Kroniki Szczecina, t. XXV, 2006 rok. Jej współwydawcą od 1983 r. jest szczecińskie
archiwum, razem z Urzędem Miasta Szczecin. Kronika zawiera artykuły dotyczące
historii i współczesności miasta. Tym razem znalazły się w niej m. in. informacje
dotyczące

XIX-wiecznych

budowli

Szczecina

(Zakład

dla

Niewidomych),

szczecińskiej sceny teatralnej, pierwszych powojennych lat, znanych postaci.

•

Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo –
władza – gospodarka – kultura, K. Kozłowski, Szczecin 2007, ss. 834, cena 70
zł. Ksiązka jest próbą syntezy dziejów Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie
światowej.

AP W TORUNIU

•

Mundus archii, mundus memoriae. Archiwum Państwowemu w Szczecinie
w latach 1945–2005, praca zbiorowa pod red. M. Frankel, Szczecin 2007, ss.
182, ISBN 9788389341549. Współautorami tej książki są pracownicy szczecińskiego
archiwum, którzy zamieścili w niej artykuły poświęcone tak zasobowi, jak i innym
formom pracy naukowej, popularyzatorskiej, wystawienniczej. Kończy ją przegląd
wydarzeń z minionego sześćdziesięciolecia, z bogatą ikonografią.

•

Archiwa

ziem

zachodnich

i

północnych

Polski

1945–2005.

Tradycja

i współczesne wyzwania, red. K. Kozłowskiego, ss.: 254, ISBN: 978-83-8911572-0 Publikacja to wydane wspólnie z NDAP i SAP materiały posesyjne. Znalazły się
w niej referaty wygłoszone w czasie konferencji naukowej z września 2005 r.
poświęcone wyżej wymienionej problematyce. Wydawnictwo „Dokument” było też
współwydawcą opracowania w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej
pod tytułem „Problematyka przymusowych przesiedleń i stosunków polskoniemieckich po 1945 r., jako przedmiot badań historycznych i praktyki szkolnej”.
Kontynuując

publikację

opracowań

odnoszących

się

do

dziejów

regionu

Wydawnictwo „Dokument”, wspólnie ze Szczecińskim Towarzystwem „Pogranicze”,
Gminą Police i Zakładami Chemicznymi „Police”, było wydawcą monografii
zatytułowanej „Z dziejów Polic”. Znalazły się w niej artykuły historyczne i materiały
poświęcone współczesnej historii. Konsultantami odnośnie do części historycznej byli
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dr Jan Macholak i dr Paweł Gut, a recenzentem całej pracy prof. Kazimierz
Kozłowski.
AP W ZIELONEJ GÓRZE

•

Konflikt o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30 maja 1960 roku w świetle
dokumentów red. nauk. T. Dzwonkowski [i in.]. Poznań 2006. - XXI, 473 s., [16] s.
tabl.: il., portr.
7. WIZYTY

AAN
•

17 IV 2007 r. — archiwum odwiedził Manfred Boetticher, dyrektor Dolnosaksońskiego
Głównego Archiwum Krajowego w Hanowerze.

•

19 IV 2007 r. — w archiwum przebywali przedstawiciele kanału „Discovery Historia”
stacji TVN. Celem spotkania było zapoznanie gości z zasobem AAN pod kątem
ewentualnej współpracy przy realizacji historycznych programów dokumentalnych.

•

27 VI 2007 r. — archiwum gościło ministra spraw wewnętrznych i administracji
Janusza Karczmarka.

AP W BIAŁYMSTOKU
•

10 V 2007 r. - wizytę w Archiwum złożył dr Sławomir Radoń – Naczelny Dyrektor
Archiwów Państwowych. Naczelny Dyrektor Sławomir Radoń i Dyrektor APB Marek
Kietliński złożyli wizytę Tadeuszowi Truskolaskiemu – Prezydentowi Białegostoku,
z którym rozmawiali o współpracy oraz o trudnej sytuacji lokalowej archiwum.
Dyrektor Sławomir Radoń mówił o potrzebie pozyskania od gminy działki pod budowę
przyszłego Archiwum. Prezydent pozytywnie odniósł się do przedmiotowej propozycji.
Następnie podjechaliśmy na tereny powojskowe przy ulicy Węglowej, gdzie Urząd
Miejski w Białymstoku zaproponował magazyn do remontu na potrzeby Archiwum.
Odbyło się także zebranie Naczelnego Dyrektora z pracownikami Archiwum.

AP W KATOWICACH
•

8 X 2007r. - archiwum odwiedził Odo Deodatus II Tauern, prawnuk księcia Guido von
Donnersmarcka, wraz z żoną Beatą, siostrą Cornerą i jej mężem Pedro. Tauernowie
szukali wśród archiwaliów rodziny Donnersmarcków śladów po swojej prababce.

AP W LUBLINIW
•

1 VI 2007 - w AP w Lublinie przebywał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr
Sławomir Radoń. W trakcie pobytu dyr. Radoń zwiedził Archiwum, spotkał się z jego
pracownikami oraz zapoznał się z bieżącymi pracami w zakresie komputeryzacji
i modernizacji budynku.

AP W SZCZECINIE
•

17 IV 2007 r. - wizytę w archiwum złożył Philippe Ledroux, przedstawiciel władz
regionalnych

Departamentu

Gironde

w

Bordeaux.

W

trakcie

rozmów

o podtrzymywaniu bieżących kontaktów, podjęto inicjatywę kolejnego opracowania
dotyczącego francuskich robotników przymusowych okresu II wojny światowej.

•

5 VI 2007 r. - wizytę w archiwum złożyła delegacja lekarzy szpitala wojskowego
Bundeswehry w Hamburgu. Niemieccy goście przebywali w Szczecinie na
zaproszenie miejscowego szpitala wojskowego, a w archiwum zapoznali się z historią
tej placówki i regionu zachodniopomorskiego. Dzieje te zostały zobrazowane
najciekawszymi dokumentami z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie, w tym
odnoszącymi się do opieki zdrowotnej na Pomorzu.

•

17 VII 2007 r. - wizytę w archiwum złożył znany historyk prof. Jerzy Eisler
w towarzystwie naczelnika Biuro Edukacji Publicznej oddział IPN w Szczecinie
dr Małgorzaty Machałek. Rozmawiano o organizacji sesji naukowych oraz wystaw
dotyczących regionu.

•

VII 2007 r. - wizytę w archiwum złożył dr Franc Šěn, kierownik Serbskiej Centralnej
Biblioteki i Serbskiego Archiwum w Instytucie Serbskim w Budziszynie. Towarzyszyła
mu dr Małgorzata Mieczkowska z Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka kilku
opracowań dotyczących losów Serbołużyczan. Podczas spotkania w archiwum
zaprezentowano dzieje i zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie.

•

30 VIII 2007 r. - spotkanie z dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego
w Szczecinie Sławomirem Szafrańskim (przy udziale prof. Tadeusza Białeckiego)
poświęcone było przygotowaniom drugiego suplementu „Encyklopedii Szczecina”.
Miasto zadeklarowało partycypację w kosztach jej druku.

•

31 VIII 2007 r. - w archiwum przebywał dyrektor Muzeum w Koszalinie, który
przekazał bibliotece wydawnictwa tej placówki. W rozmowie z dyrektorem
K. Kozłowskim omawiano współpracę archiwum z muzeami regionalnymi. Tego typu
problematyka dotyczyła spotkania z dyrektorem Muzeum Lechem Karwowskim, które
odbyło się 4 września.

•

28 XII 2007 r. - w sali B. Tuhana-Taurogińskiego w archiwum odbyło się tradycyjne
spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym, oprócz szczecińskich archiwistów,
uczestniczyli zaproszeni goście, współpracujący z archiwum. Byli wśród nich
profesorowie Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. Włodzimierz Stępiński, prof.
Tadeusz Białecki, a także prof. Ireneusz Kojder z Pomorskiej Akademii Medycznej,
miejski konserwator zabytków Małgorzata Jankowska, diecezjalny konserwator
zabytków ks. inf. Roman Kostynowicz, duszpasterz inteligencji i środowisk twórczych
ks. dr Jan M. Mazur, radny Szczecina Paweł Bartnik, zastępca dyrektora Centrum
Doskonalenia Nauczycieli dr Małgorzta Machałek. Spotkanie było też możliwością
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podsumowania aktywności naukowej, informacyjnej i wydawniczej archiwum
w mijającym roku w mieście i regionie, o czym mówili prof. Kazimierz Kozłowski,
pełniący do października 2007 r. funkcję dyrektora archiwum i obecny dyrektor dr Jan
Macholak. Ważnym momentem była też przedstawiona informacja o oficjalnym
zakończeniu remontu elewacji gmachu archiwum. Ponadstuletni budynek, jeden
z najciekawszych

architektonicznie

w

Szczecinie,

został

pieczołowicie

odrestaurowany przy dużym wsparciu władz miejskich i Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych.
AP W TORUNIU
•

23 V 2007 r. - archiwum odwiedzili wykładowcy z Uniwersytetu w Ankarze Őzlem
Bayram, Ass. Prof. oraz Fahrettin Őzdemirci, Ass. Prof., którzy gościli w Toruniu na
zaproszenie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w ramach programu
Socrates. Goście byli szczególnie zainteresowani sprawami digitalizacji i reprografii
zasobu archiwalnego. Zorganizowano dla nich specjalny pokaz archiwaliów, a wśród
nich zaprezentowano dokumenty, księgi ławnicze, sztambuchy.

AP M.ST. WARSZAWY
•

10–14 VI 2007 r. — przebywała w Warszawie Marge Tiidus, dyrektor Archiwum
Państwowego w Tallinie. Wzięła udział w otwarciu wystawy „Warszawa. Obrazy
z dziejów. Plany, mapy i widoki Warszawy 1641 - 2007", zwiedziła Archiwum
Państwowe m.st. Warszawy oraz Archiwum Główne Akt Dawnych. Podczas wizyty
omówiono współpracę między Archiwum Państwowym m.st. Warszawy oraz
Archiwum państwowym w Tallinie w dziedzinie wystawienniczej oraz pod kątem
wspólnych publikacji.

8. INWESTYCJE
AP W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ W MALBORKU
•

X-XII 2007 r. - prowadzone były prace inwestycyjno-remontowe w pomieszczeniach
magazynowych. Dzięki pozyskaniu od Archiwum Państwowego w Gdańsku
kilkudziesięciu regałów udało się wymienić większość regałów starego typu oraz
zagospodarować obecną rezerwę magazynową. Rezerwa wolnych półek została
powiększona o ponad 250 metrów.

AP W PŁOCKU
•

VII 2007 r. — zakończono termodernizację budynku Oddziału w Kutnie (inwestycja
sfinansowana w 80% przez Urząd Miasta Kutno)
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•

IX 2007 r. — podpisano z UM Kutno kolejną umowę użyczenia do 2017 r. na lokal
przy ul. Zamkowej 4 (użyczenie bezpłatne, tj. nieobciążone podatkami lokalnymi)

AP W SZCZECINIE
•

16 IV 2007 r. - przeniesiona została do nowych pomieszczeń pracownia mikrofilmowa
archiwum, którą przygotowano pod kątem wszelkich wymogów stawianych tego typu
pracowniom. Archiwum w Szczecinie wykonuje rocznie ponad 350 000 klatek
mikrofilmu zabezpieczającego, planowane jest zintensyfikowanie tego typu prac oraz
systematyczna planowa digitalizacja.

•

Archiwum Państwowe w Szczecinie, na złożony wcześniej wniosek, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących
z unduszu Promocji Kultury, uzyskało dotację na zakup urządzeń konserwatorskich.
W wyniku tego we wrześniu pracownia konserwatorska szczecińskiego archiwum
wzbogaciła się o zestaw nowoczesnych urządzeń konserwatorskich, które w istotny
sposób przyspieszą i unowocześnią prace nad zabezpieczaniem pomorskich
archiwaliów.

•

W

początkach

września

2007

r.

rozpoczęto

końcowy

etap

czyszczenia

i zabezpieczenia elewacji zewnętrznej ostatniej ściany budynku magazynowego
szczecińskiego archiwum. Zakończenie tych prac oznacza, iż w całości, po raz
pierwszy od ponad stu lat, ściany zewnętrzne tych historycznych gmachów zostaną
w tak kompleksowy sposób zabezpieczone.
9. JUBILEUSZE
•

7 XII 2007 r. - odbyły się uroczyste obchody 75-lecia istnienia Archiwum
Państwowego

w

Katowicach.

Z

tej

okazji

przygotowana

została

wystawa

zatytułowana „Był sobie dokument...”, której kustoszami byli Tomasz Hajewski
i Mirosław Węcki. Wystawa składa się z dwóch części: pierwsza to prezentacja
dokumentów, którymi dysponuje Archiwum Państwowego w Katowicach - od
najstarszych (z okresu panowanie pierwszego z Piastów opolskich) po współczesne
z przełomu

XX/XXI

wieku.

Druga

część

ekspozycji

ma

charakter

„ścieżki

dydaktycznej”, ma zaznajomić odbiorcę z klasycznym obiegiem dokumentu od
wystawcy do archiwum oraz sposobami i ograniczeniami współczesnych możliwości
archiwizowania. Zaprezentowano również wydawnictwa, które zostały ukończone
w 2007 roku:
o

„Szkice Archiwalno-Historyczne Nr 3” pod redakcją Piotra Greinera,

o

„Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 19391945:

sumariusz

tematyczny

do

zespołów

w

Archiwum

Państwowym

w Katowicach” Antoniny Staszków,
o

„Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Katowicach” pod
redakcją Piotra Matuszka,
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o

oraz katalog wystawy „Był sobie dokument...” Tomasza Hajewskiego, Mirosława
Węckiego.

•

W ramach obchodów jubileuszu została również uroczyście otwarta Pracownia
Masowego Odkwaszania Papieru, która powstała dzięki wieloletniemu Programowi
Rządowemu „Kwaśny Papier”. Na potrzeby pracowni odkwaszania i związanej z nią
masowej konserwacji akt, został zaadoptowany osobny budynek Archiwum, co
umożliwiło stworzenie optymalnej linii technologicznej. Pracownia wyposażona
została w specjalistyczne urządzenia m.in. w maszynę C900 firmy Neschen, w której
odkwasza się pojedyncze karty dokumentów.
A.G. Dąbrowski (AAN), M. Kietliński (AP w Białymstoku),
E. Borodij (AP w Bydgoszczy), A. Wełniak (AP w Elblągu
z siedzibą w Malborku), J. Sikorski (AP w Gorzowie Wlkp.),
K. Kubiak (AP w Kaliszu), K. Słysz-Szczucka
(AP w Katowicach), A. Smorąg (AP w Kielcach),
M. Andrasz–Mrożek (AP w Krakowie),
B. Ratajewska (AP w Lesznie), P. Dymmel,
K. Kołodziejczyk, D. Magier (AP w Lublinie), A. Drakoniewicz
(AP w Łodzi), B. Wacławik (AP w Olsztynie), J. Kornek
(AP w Opolu), A. Piasta (AP w Piotrkowie Trybunalskim),
L. Franciszkiewicz (AP w Płocku), 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), B. Kumor-Gomułka (AP we Wrocławiu),
T. Dzwonkowski (AP w Zielonej Górze)
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IV. NOWOŚCI PRAWNE
1. NOWOŚCI PRAWNE
•

18 V 2007 r. weszły w życie zapowiadane wcześniej rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, będące aktami wykonawczymi do art. 5 ust. 2a, 2b i 2c
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozporządzenia zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 206, pod poz. 1517, 1518 i 1519.
2. NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM
Dn. 26 IV 2007 r. weszła w życie ustawa z dn. 2 III 2007 r. o zmianie ustawy

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 64,
poz. 426). Nowelizacja miała na celu przede wszystkim zmianę przepisów dotyczących
archiwów wyodrębnionych. Dotychczas (art. 29 ust. 1) archiwami wyodrębnionymi były:
archiwa Sejmu, Senatu, urzędu Prezydenta, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Głównej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko

Narodowi

Polskiemu

Instytutu

Pamięci

Narodowej,

archiwa

jednostek

organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministrów właściwych do spraw obrony
narodowej, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych — w zakresie tych działów
administracji rządowej, a także archiwa komórek organizacyjnych wykonujących czynności
w zakresie

wywiadu

skarbowego

w

jednostkach

organizacyjnych

podległych

i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych — w zakresie
tych czynności.
Nowelizacja

zakłada

istnienie

archiwów

wyodrębnionych

w

komórkach

organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
utworzonych w państwowych jednostkach organizacyjnych, innych niż posiadające
dotychczas

takie

archiwa,

oraz

w

samorządowych

jednostkach

organizacyjnych

(znowelizowany art. 29 ust. 1 pkt. 6 lit. d).
Praktyka wykazuje, że zadania obronne w coraz większym stopniu wykonywane są
także poza ministerstwami (urzędami) tradycyjnie zajmującymi się sprawami obronności
i bezpieczeństwa państwa. Obok organów administracji publicznej rzecz dotyczy m.in. spółek
Skarbu Państwa pracujących dla potrzeb obronności.
W nowelizacji potwierdzono ponadto status archiwum Biura Bezpieczeństwa
Narodowego

jako

archiwum

państwowego

wyodrębnionego.

Materiały

archiwalne

wytwarzane w związku z zadaniami obronnymi nie powinny — ze względu na ich charakter
— trafiać do archiwów państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów
Państwowych, toteż ustalono, że materiały takie przekazywane będą z archiwów
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wyodrębnionych do Centralnego Archiwum Wojskowego (art. 32 ust. 2). Wymogi
bezpieczeństwa przemawiają za gromadzeniem tego typu materiałów w jednostce, która
z jednej strony jest wyspecjalizowana w pracach archiwalnych, a z drugiej — funkcjonuje
w resorcie

najściślej

związanym

z

zagadnieniami

szeroko

rozumianej

obronności.

Przekazaniu do CAW nie podlegają materiały archiwalne wytworzone i zgromadzone
w archiwach wyodrębnionych niewymienionych w art. 29 ust.1 pkt. 6 lit. d. Z ważniejszych
zmian nieodnoszących się wyłącznie do archiwów wyodrębnionych można wymienić:
dodanie art.12a, który jest odpowiednikiem uchylonego art. 51, jednak odnosi się do
całego narodowego zasobu archiwalnego, a nie — jak uprzednio — jedynie do materiałów
archiwalnych wpisanych do rejestru (rejestr zostaje zniesiony, o czym mowa dalej). Z uwagi
na uniwersalny charakter art.12a, przepis został zamieszczony w rozdziale 2;
zmiana ust.1 i 1a w art.17 ma na celu doprecyzowanie dotychczasowej regulacji.
W ust.1a zostały wskazane sytuacje, w których można odmówić udostępnienia materiałów
archiwalnych;
ust.1a w art. 21 służyć ma Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych
w sprawowaniu nadzoru nad podległymi archiwami państwowymi. Aby móc wydawać
zarządzenia regulujące działalność archiwów państwowych, Naczelny Dyrektor potrzebował
uprawnienia wyraźnie określonego w przepisie ustawy;
zmiany dotyczące art.12, art. 21 ust. 1 pkt. 2, art. 28 pkt. 2, art. 41 ust. 3, art. 43 ust.
2 i 3, art. 48–51 i art. 55 wiążą się z likwidacją instytucji rejestru niepaństwowego zasobu
archiwalnego. Przez dwadzieścia lat przepisy te pozostawały martwe, nie wpłynął ani jeden
wniosek o wpisanie materiałów archiwalnych do rejestru;
zmiana art. 22 ust.2 pkt. 2 i art. 39 ust.1 ma na celu dostosowanie tych przepisów do
zmienionych warunków ustrojowych (przywrócenie samorządu terytorialnego) oraz do
obecnej organizacji bibliotek i muzeów (poprzednie przepisy powstały w okresie
obowiązywania ustawy o bibliotekach z 1968 r. i ustawy o ochronie dóbr kultury i muzeach
z 1962 r.).
zmieniony art. 33 ust. 1 pozwoli utworzyć w jednostce organizacyjnej więcej niż jedno
archiwum zakładowe, jeżeli będzie to potrzebne ze względu np. na złożoną strukturę danej
jednostki;
doprecyzowany art. 38 stanowi, iż powierzając przechowywanie materiałów
archiwalnych, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych określa warunki powierzenia;
art. 51z ma zabezpieczyć pracowników przed bezpowrotną utratą dokumentów
potrzebnych do celów emerytalno-rentowych. Nie nakłada przy tym żadnych nowych
obowiązków na pracodawców, w tym na przedsiębiorców. W odniesieniu do dokumentacji
osobowej i płacowej pracodawców pewne zabezpieczenie stwarza już art. 51u, który dotyczy
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jednak wyłącznie przypadków dysponowania tą dokumentacją w trakcie postępowania
likwidacyjnego

lub

upadłościowego.

Niestety,

zdarzają

się

przypadki

porzucania

dokumentacji, w tym akt pracowniczych, przez nierzetelnych pracodawców, mimo iż
z różnych aktów normatywnych wynika obowiązek przechowywania dokumentacji.
Omawiany przepis pozwala Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych
interweniować w sytuacjach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi. Dokumentacja
pracownicza trafiać będzie w praktyce do Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i
Płacowej.
S. Cimaszewski (Dział Obsługi Prawnej NDAP)

V. SPRAWY KADROWE
1. INFORMACJA O ZMIANACH KADROWYCH W NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW
PAŃSTWOWYCH I ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH
Odwołania ze stanowisk kierowniczych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Henryk KUROWSKI
ze stanowiska Zastępcy Naczelnego
19.10.2007
Dyrektora
Andrzej BIERNAT
ze stanowiska Dyrektora Generalnego
02.11.2007
Władysław STĘPNIAK
ze stanowiska Zastępcy Naczelnego
05.11.2007
Dyrektora
Powołania na stanowiska kierownicze w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Andrzej BIERNAT
na stanowisko zastępcy Naczelnego
02.11.2007
Dyrektora
Barbara BERSKA
na stanowisko Zastępcy Naczelnego
05.11.2007
Dyrektora
(w okresie 5.02-4.11.2007 zatrudniona
na stanowisku Naczelnika Wydziału
Organizacji i Udostępniania)
Grażyna IGNACZAK-BANDYCH
na stanowisko Dyrektora Generalnego
05.11.2007
Odwołania ze stanowisk dyrektorów archiwów państwowych
Urszula GŁOWACKAAP w Siedlcach
27.03.2007
MAKSYMIUK
(w związku z przejściem na emeryturę)
Wiesława MAJAK
Archiwum Państwowe Dokumentacji
15.06.2007
Osobowej i Płacowej w Milanówku
Jolanta LOUCHIN
Archiwum Akt Nowych
15.06.2007
Ewa PODGÓRSKA
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
30.06.2007
Mirosława LISIECKA
AP w Kaliszu
08.08.2007
(w związku z przejściem na emeryturę)
Jan BASTA
AP w Rzeszowie
30.09.2007
(od 30.09.2007 do14.01.2008 –
zatrudniony w Archiwum Akt Nowych na
stanowisku zastępcy dyrektora)
Kazimierz KOZŁOWSKI
AP w Szczecinie
30.09.2007
(w związku z przejściem do pracy w
wyższej uczelni)
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Powołania na stanowiska dyrektorów archiwów państwowych
Magdalena MAROSZ
AP w Krakowie
01.02.2007
Grzegorz WELIK
AP w Siedlcach
28.03.2007
Jolanta LOUCHIN
Archiwum Państwowe Dokumentacji
16.06.2007
Osobowej i Płacowej w Milanówku
Tadeusz KRAWCZAK
Archiwum Akt Nowych
16.06.2007
Nikodem BOŃCZAArchiwum Dokumentacji Mechanicznej
01.07.2007
TOMASZEWSKI
Edyta PIETRZAK
AP w Kaliszu w okresie 9.08.-3.10.2007 pełniła
obowiązki dyrektora
Grzegorz ZAMOYSKI
AP w
w okresie 1.10.-14.01.2007 pełnił
Rzeszowie
obowiązki dyrektora
Jan MACHOLAK
AP w Szczecinie
01.10.2007
Grażyna SCHLENDER
AP w Kaliszu
04.10.2007
Zmiany na stanowiskach naczelników Wydziałów w Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych
Stanowiska opuścili
Danuta ROCKA
Naczelnik Wydziału Organizacji i
28.03.2007
Udostępniania
(w związku z przejściem na emeryturę)
Jerzy SZEWCZAK
Naczelnik Wydziału Finansowania i
27.04.2007
Księgowości- Główny Księgowy
(w związku z przejściem na emeryturę)
Beata OBRĘBOWSKA
Anna KROCHMAL
Dariusz GROT

Stanowiska objęli
Naczelnik Wydziału Finansowania i
Księgowości - Główny Księgowy
Naczelnik Wydziału Współpracy z
Zagranicą
p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i
Udostępniania

28.04.2007
18.06.2007
05.11.2007

Z dniem 1 lipca 2007 r. została zatrudniona na stanowisku doradcy Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych Pani Ewa Podgórska.
Stanowisko doradcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w zmniejszonym
wymiarze czasu pracy zachował Pan dr Nikodem Bończa-Tomaszewski.
M. Podsiadły (Wydział Kadr i Zatrudnienia NDAP)
2. ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA W ARCHIWUM SZCZECIŃSKIM
30 września 2007 r. kadencję na stanowisku dyrektora Archiwum Państwowego
w Szczecinie zakończył prof. Kazimierz Kozłowski. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 32
lata (od 1975 r.). Uroczyste podziękowanie za dotychczasową pracę odbyło się 26 września,
podczas Zamkowych Spotkań Historycznych na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
W spotkaniu wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń,
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zastępca naczelnego dyrektora prof. Władysław Stępniak, kilkunastu dyrektorów archiwów
państwowych z całego kraju. Ze strony władz regionalnych uczestniczyli m.in. Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego Norbert Obrycki, przedstawiciele wojewody (pod jego
nieobecność) oraz władz miejskich z wiceprezydentem Tomaszem Jarmolińskim. Spotkanie
zaszczycili arcybiskup szczecińsko-kamieński Zygmunt Kamiński oraz arcybiskup senior
Marian Przykucki. Wśród ponad 250 gości byli licznie reprezentowani przedstawiciele nauki
i kultury szczecińskiej oraz instytucji od lat współpracujących ze szczecińskim archiwum.
Dyrektor archiwum prof. Kazimierz Kozłowski wygłosił referat „Archii encomium” –
„Pochwała archiwum”, w którym przedstawił istotę i ideę funkcjonowania archiwów, pokłonił
się swoim poprzednikom, scharakteryzował też główne przedsięwzięcia ostatniego
trzydziestolecia. Zamkowemu Spotkaniu Historycznemu towarzyszyła promocja dwóch
książek – pierwsza to materiały posesyjne na sześćdziesięciolecie archiwów ziem
zachodnich

i

północnych

Polski,

druga

zaś

–

księga

pamiątkowa

poświęcona

sześćdziesięcioleciu działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie przygotowana przez
jego pracowników.
Następcą dyrektora Kazimierza Kozłowskiego został mianowany przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych dr Jan Macholak.
W prasie szczecińskiej ukazało się kilka artykułów, w tym najobszerniejszy –
wywiad z dyrektorem Kazimierzem Kozłowskim zamieszczony w „Kurierze Szczecińskim”
pod tytułem „W jakim jestem miejscu!” poświęcony jego 32-letniej pracy zawodowej
w szczecińskim archiwum oraz refleksji odnoszącej się do roli archiwum w dziejach regionu.
Z dyrektorem

Kazimierzem

Kozłowskim

przeprowadzono

także

wywiady

radiowe

i telewizyjne, a obszerna relacja ze spotkania w Zamku Książąt Pomorskich ukazała się
w programie TVP Szczecin.
28 września, w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora archiwum
w Szczecinie, dyrektor Kazimierz Kozłowski, w towarzystwie swojego następcy dr. Jana
Macholaka został zaproszony na spotkanie z wojewodą zachodniopomorskim Robertem
Krupowiczem w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
M. Frankel (AP w Szczecinie)

3. ZMIANA DYREKTORA W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KALISZU
4 X 2007 r. dr Grażyna Schlender została powołana na stanowisko Dyrektora
Archiwum Państwowego w Kaliszu. W uroczystości pożegnania odchodzącej na emeryturę
dr Mirosławy Lisieckiej, która pełniła obowiązku Dyrektora od 1976 r., a jednocześnie
wręczenia nominacji jej następczyni uczestniczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
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dr Sławomir Radoń. Podczas spotkania Dyrektor złożył także uroczyste podziękowanie mgr
Edycie

Pietrzak,

która

przez

ponad

pół

roku

pełniła

obowiązki

dyrektora

Archiwum.19 października 2007 r. podczas kaliskiej Inauguracji Roku Kulturalnego
2007/2008 władze miasta uroczyście pożegnały dr Mirosławę Lisiecką.
G. Schlender (AP w Kaliszu)

