Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
INFORMACJA BIEŻĄCA
NR 1 (47)

31. 03. 2008 r.

SPIS TREŚCI
I. Z ZAG RANI CY
1.

Konferencja w Canberze w ramach programu „Pamięć Świata” …................... 2

2.

Konferencje, seminaria, spotkania …................................................................. 2

3.

Bezpośrednia współpraca archiwalna …............................................................ 2

II. Z KR AJU
1.

Przekształcenie ADM w NAC ….......................................................................... 4

2.

Wystawa „Ocalone inwentarze dawnego Prussia Museum" …........................... 4

III. Z ŻYCI A ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
1.

Konferencje, sesje, spotkania naukowe …........................................................ 5

2.

Szkolenia, komisje metodyczne ….................................................................... 10

3.

Współpraca z lokalnymi władzami i instytucjami …........................................... 13

4.

Nabytki i darowizny …....................................................................................... 20

5.

Popularyzacja zasobu …................................................................................... 22

7.

Wizyty …............................................................................................................26

8.

Inwestycje ….....................................................................................................27

I. Z ZAGRANICY
1. Konferencja w Canberze w ramach programu „Pamięć Świata”
III Międzynarodowa Konferencja Programu UNESCO „Pamięć świata” miała miejsce
w dniach 19-22 lutego 2008 r. w Canberze w piętnastą rocznicę ustanowienia programu.
Konferencję pod hasłem „Communities and memories: a global perspective” poprzedziło spotkanie
Komitetu Programu „Pamięć Świata” oraz sympozjum na temat dziedzictwa niematerialnego.
W czasie sześciu sesji plenarnych i czterech roboczych 41 prelegentów z ponad 30 krajów
dyskutowało najważniejsze zagadnienia dla Programu. Harmonogram konferencji skupiał się na
kwestiach: relacji programu Pamięć Świata do innych programów UNESCO, sposobach
usprawnienia Programu, ideach i strategiach mogących wpłynąć na rozwój Programu oraz
sposobach rozwiązania problemów zidentyfikowanych w czasie implementacji programu. Polskie
archiwa państwowe reprezentował prof. Władysław Stępniak, pracownik Zakładu Naukowego
Archiwistyki.
WZ (NDAP)

2. Konferencje, seminaria, spotkania
AGAD
•

22 II 2008 r. – Anna Czajka brała udział w Międzynarodowej Konferencji Archiwalnej:
European Audiovisual Collections, która odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wygłosiła referat “Audiovisual Archives in Poland”

AP WE WROCŁAWIU
•

6-7 III 2008 r. – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze Ivo Łaborewicz, jako
delegat Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, wziął udział w spotkaniu przedstawicieli
stowarzyszeń archiwalnych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier (ČAS, SAP, SSA i MLE),
które odbyło się w czeskiej Ostravie. Przedmiotem obrad były m. in. problemy archiwów
poszczególnych państw oraz przygotowania do konferencji archiwalnej, która latem tego
roku odbędzie się w Nowym Sączu. W czasie spotkania zwiedzono Archiwum Miejskie
w Ostravie.

3. Bezpośrednia współpraca archiwalna
AAN
•

20-25 I 2008 r. - Jan Annusewicz, Waldemar Zmysłowski przebywali w Londynie w celu
przygotowania do przewiezienia do kraju archiwum i księgozbioru Haliny Martin.

AP WE WROCŁAWIU
•

14 III 2008 r. – archiwiści wrocławscy Dorota Sokołowska i dr Janusz Gołaszewski
przebywali w Schlesisches Museum zu Görlitz, gdzie wzięli udział w otwarciu wystawy

pt. „Auf dem Weg zur Toleranz: 300 Jahre Altranstädter Konvention”, dla uczczenia
trzechsetnej rocznicy podpisania Konwencji Altransztadzkiej, wiodącego aktu na drodze
normalizacji stosunków między wyznawcami religii rzymsko-katolickiej i ewangelickiej.
Inauguracja wystawy w Muzeum Śląskim stała się okazją do przeprowadzenia rozmów
z Dyrektorem Archiwów Saksońskich Dr. Jürgenem Wolfem w sprawie zorganizowania we
wrześniu b.r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu wspólnej wystawy poświęconej
Konwencji Altransztadzkiej, na którą składałyby się eksponaty z zasobu archiwów Dolnego
Śląska i Saksonii.

II. Z KRAJU
1.

Przekształcenie Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
w Narodowe Archiwum Cyfrowe

Na mocy rozporządzenia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego
2008 r. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, utworzone w 1955 roku, zostało przekształcone
w Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). Pierwszym dyrektorem NAC został dr Nikodem BończaTomaszewski. Do podstawowych zadań NAC należy archiwizacja materiałów cyfrowych, w tym
„dokumentu

elektronicznego”,

digitalizacja

tradycyjnych

archiwizacja

materiałów

fotografii,

archiwalnych,

nagrań

dźwiękowych

udostępnianie

informacji

oraz
o

filmów,
zbiorach

archiwalnych i materiałów archiwalnych, także on-line
Z okazji powstania Narodowego Archiwum Cyfrowego 27 marca 2008 r. odbyło się
spotkanie, które było okazją do podsumowania etapu przekształcenia Archiwum Dokumentacji
Mechanicznej w NAC. Oprócz pracowników NAC oraz głównego gościa dr Sławomira Radonia,
w spotkaniu uczestniczyli także Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
dr Barbara Berska oraz dr Andrzej Biernat, Dyrektor Generalny NDAP Grażyna Ignaczak-Bandych.
Ponadto NAC odwiedzili również przedstawiciele warszawskich archiwów: dr Tadeusz Krawczak,
dyrektor Archiwum Akt Nowych, dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy dr Ryszard
Wojtkowski oraz Jolanta Louchin, dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej
i Płacowej.
NDAP
2. Wystawa „Ocalone inwentarze dawnego Prussia Museum"
28 lutego 2009 r. w Salach Kopernikowskich Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie została
otwarta wystawa „Ocalone inwentarze dawnego Prussia Museum", która eksponowała zdjęcia prac
konserwatorskich wykonanych przy rekonstrukcji ksiąg inwentarzowych pochodzących z dawnego
Muzeum w Królewcu, a przekazanych do konserwacji przez stronę rosyjską. Księgi zawierają spisy
i rysunki znalezisk ze stanowisk w Prusach Wschodnich, prowadzonych przez archeologów
niemieckich. Prace konserwatorskie przeprowadził zespół olsztyński pod kierownictwem Moniki
Bogacz - Walskiej. W obecności licznie zgromadzonych gości krajowych i zagranicznych, m.in.
Sekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Żuchowskiego, Ministra
Kultury Obwodu Kaliningradzkiego, Michaiła Andriejewa, Zastępcy Dyrektora Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych, Barbary Berskiej oraz przedstawicieli władz wojewódzkich i korpusu
dyplomatycznego, dyrektor APO, Marlena Koter przekazała 15 zakonserwowanych ksiąg
inwentarzowych dyrektorowi Muzeum Historyczno-Artystycznego w Kaliningradzie, Siergiejowi
Jakimov.
Beata Wacławik(AP Olsztyn)

III.Z ŻYCIA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
1. Konferencje, sesja, spotkania naukowe

NDAP
•

26-27 II 2008 r. – w siedzibie NDAP odbyło się posiedzenie Zespołu do opracowania
projektu nowej ustawy w zakresie zagadnień archiwalnych;

•

7-11 IV 2008 r. – w Jeleniej Górze miało miejsce posiedzenie Zespołu do opracowania
projektu nowej ustawy w zakresie zagadnień archiwalnych;

•

11-12 III 2008 r. – obradowała Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji;

•

22 II 2008 r. – Kazimierz Schmidt wygłosił referat pt. „Zanim zdecydujemy się na
digitalizację materiałów audiowizualnych – czyli archiwista nadal potrzebny” – w ramach
konferencji „Ochrona Zbiorów Audiowizualnych – Europejski Projekt Szkoleń TAPE”,
zorganizowanej w Warszawie przez NDAP, CLKA AGAD i Muzeum Powstania
Warszawskiego;

•

28-29 II 2009 r. – Kazimierz Schmidt uczestniczył w konferencji „Stan informatyzacji
w jednostkach samorządu terytorialnego”, zorganizowanej przez UKSW w Oborach
k. Konstancina-Jeziornej. Zaprezentował referat pt. „Wartość archiwalna dokumentów
elektronicznych”;

•

10-11 III 2008 r. – Kazimierz Schmidt wygłosił prelekcję: „Aspekty prawne gromadzenia
dokumentów elektronicznych, postępowania z nimi i przekazywania do archiwum
państwowego”

w

ramach

I

Konwentu

Informatyków Administracji

Publicznej

na

Lubelszczyźnie, zorganizowanej przez Federację Rozwoju Demokracji Lokalnej;
AAN
•

21 I 2008 r. – na Zamku Królewskim w Warszawie miało miejsce seminarium naukowe
„Ocalmy od zapomnienia”. Seminarium poświęcone było działalności Prymasowskiego
Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom (referaty wygłosili m.in.
pracownicy AAN: Anna Nowakowska, Anna Braun, Bartosz Nowożycki);

•

24 I 2008 r. – Anna Nowakowska przedstawiła referat pt. „Wanda Gertz. W przebraniu na
wojnę” na konferencji pn. „Wielkie nieobecne. Kobiety w historii Polski”, zorganizowanej
w Warszawie;

•

16 II 2008 r. – Mariusz Olczak wygłosił prelekcję na temat „Dokumenty Polskiego Państwa
Podziemnego 1939-1945”, Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego;

•

14 II 2008 r. – Tadeusz Krawczak uczestniczył w prezentacji książki „Kościół w stanie
wojennym” w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych ks. W. Niewęgłowskiego;

•

27 II 2008 r. – ramach cyklu „Wojsko Polskie wczoraj, dziś i jutro” Tadeusz Krawczak
wygłosił wykład dla młodzieży szkół średnich i żołnierzy pt. „Kadra dowódcza Powstania
Styczniowego. Zwól z wiarą wieków podnieść Czyn”, Centralna Biblioteka Wojskowa;

•

3 III 2008 r. – Mariusz Olczak przedstawił wystąpienie na temat przejmowania dokumentów
Polskiego Państwa Podziemnego podczas promocji książki Haliny Martin, Warszawa,

Ośrodek Kultury Śródmieście;
•

4 III 2008 r. – odbyło się zabranie naukowe „Wydawanie źródeł do historii dyplomacji na
przykładzie serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne”;

•

30 III 2008 r. – Mariusz Olczak wygłosił referat pt. „Dokumenty Polskiego Państwa
Podziemnego 1939-1945” w Instytucie Historii PAN;

NAC
•

II 2008 r. - pracownicy NAC uczestniczyli w konferencji: Europejskie Dziedzictwo
Audiowizualne, zorganizowanej w Warszawie w Muzeum Powstania Warszawskiego;

•

II 2008 r. – pracownicy archiwum brali udział w warsztatach pn. „Digitalizacja Kolekcji
Audiowizualnych”, zorganizowanych w Milanówku;

APDOiP
•

21 II 2008 r. – w archiwum odbyły się II Warsztaty projektu TAPE, poświęconych
digitalizacji materiałów audiowizualnych. Na warsztatach wskazano kluczowe kwestie
techniczne jakie mogą mieć wpływ na powodzenie rekonstrukcji i długoterminowego
przechowywania materiałów. W części praktycznej warsztatów zaprezentowane zostanie
studium przypadku przybliżające problematykę codziennej pracy dużej filmoteki;

AP W CZESTOCHOWIE
•

12 I 2008 r. – dr A. Krzemińska uczestniczyła w zorganizowanej w Krakowie przez
Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki PAT konferencji pn. „Archiwa klasztorne.
Opracowanie i udostępnianie zasobu”. Zaprezentowała wystąpienie pt. „Wyposażenie
czytelni i biblioteki przy archiwum”;

AP W ELBLĄBU Z/S W MALBORKU
•

3 III 2008 r. – na zebraniu naukowym w siedzibie Archiwum Państwowego w Gdańsku
pracownicy Archiwum Justyna Górska i Arkadiusz Wełniak wygłosili referat pt. „Materiały
archiwalne do dziejów osadnictwa polskiego w powiecie elbląskim w latach 1945-1950”.
Wykład został połączony z prezentacją najciekawszych dokumentów z zakresu tej tematyki,
znajdujących się w zasobie malborskiego Archiwum;

AP W GDAŃSKU
•

3 III 2008 r. – w siedzibie archiwum odbyło się zebranie naukowe pracowników AP
w Gdańsku i AP w Elblągu z/s w Malborku, na którym Stanisław Flis z AP w Gdańsku
przybliżył – w formie prezentacji – „Informacje o projekcie Baltic Connections”. Następnie
Katarzyna Kubicka z AP w Gdańsku przedstawiła sprawozdanie z pobytu w Rektoracie
Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze. Z kolei Justyna Górska i Arkadiusz Wełniak z AP
w Elblągu z/s Malborku omówili – w formie prezentacji - zagadnienie pt. „Akta do dziejów
osadnictwa na terenie prawobrzeżnych powiatów województwa gdańskiego w latach 19451950 w zasobach archiwalnych”;

AP W KATOWICACH
•

III 2008 r. – w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku odbyła się
konferencja naukowa z okazji 190 rocznicy powiatu rybnickiego „Z kart historii powiatu

rybnickiego” gdzie Michał Mączka i Piotr Greiner przedstawili referat: „Źródła kartograficzne
do dziejów powiatu rybnickiego (do 1945 roku) w zasobie Archiwum Państwowego
w Katowicach”, a Krzysztof Stopa wygłosił referat pt. „Przydatność raciborskiego zasobu
archiwalnego do badań nad historią powiatu rybnickiego”;
•

8 II 2008 r. – odbyło się zebranie naukowe, na którym prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
wygłosił wykład, pt.: „Zagadnienia metodyczne związane z przygotowaniem tekstów
naukowych”;

•

14 III 2008 r. – odbyło się zebranie naukowe oraz spotkanie z dr Dariuszem Nawrotem na
temat: „Litwa i Napoleon w 1812 roku” (ze szczególnym uwzględnieniem bazy źródłowej);

AP W KOSZALINIE
•

15 I 2008 r. – w trakcie zebrania naukowego referat pt. „Metodologia opracowywania
monografii miast zachodniopomorskich do 1945 r.”, przedstawił prof. dr hab. Zygmunt
Szultka,

pracownik

naukowy

Instytutu

Historii Akademii

Pomorskiej

w

Słupsku,

współpracujący z Oddziałem AP w Słupsku
AP W KRAKOWIE
•

12 I 2008 r. – Magdalena Marosz w ramach konferencji naukowej „Archiwa klasztorne.
Opracowanie i udostępnianie zasobu” wygłosiła referat pt.: „Czy można odzyskać
archiwalia zakonne z archiwów i bibliotek – problem rewindykacji materiałów zakonnych”;

•

15 I 2008 r. – dr Kamila Follprecht wygłosiła referat w Towarzystwie Miłośników Historii
i Zabytków Krakowa pt.: „Dzieje kamienicy ul. Mikołajska 22 w dokumencie archiwalnym”;

•

16 I 2008 r. – Zofia Czekalska-Sitko wygłosiła referat w I Liceum Ogólnokształcącym
w Bochni pt.: „Ksiądz Alojzy Nalepa – w osiemdziesiątą rocznicę śmierci”;

•

1 II 2008 r. – Szczepan Świątek wygłosił referat pt.: „O przyszły słownik stowarzyszeń
artystycznych w Krakowie XIX i XX wieku. Studium źródłoznawcze” w Stowarzyszeniu
Historyków Sztuki Oddział Krakowskich

•

21 II 2008 r. – Szczepan Świątek wygłosił referat pt.: „Stowarzyszenie Katolickie i Karol
Wojtyła.

Studium

źródłoznawcze”

w

Stowarzyszeniu

Absolwentów

Uniwersytetu

Jagiellońskiego ;
•

27 II 2008 r. – podczas uroczystej sesji Rady Miasta Bochni z okazji obchodów 755-lecia
Bochni Joanna Potasz wygłosiła referat pt.: „Najstarsze i najciekawsze materiały
archiwalne miasta Bochni”.

AP W ŁODZI
•

28 III 2008 r. - w archiwum miało miejsce pierwsze w br. zebranie naukowe. Na zebraniu
przedstawiony został referat Tomasza Walkiewicz pt. „Materiały archiwalne do badań
genealogicznych

w

zasobie

Archiwum

Państwowe

w

Łodzi”,

będący

próbą

zaprezentowania zespołów archiwalnych, posiadających różną wartość dla poszukiwań
genealogicznych, takich jak akta stanu cywilnego, rejestry mieszkańców, akta cechowe,
szkół, instytucji wymiaru sprawiedliwości. Referat napisano w oparciu o istniejącą
literaturę , inwentarze i wstępy do zespołów oraz bazy danych SEZAM i ELA.

AP W PIOTKOWIE TRYB,
•

3 II 2008 r. - w auli Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie
Trybunalskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Polska i Piotrków za
panowania króla Stefana Batorego”. Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa
zachowanych dokumentów Trybunału Koronnego w Piotrkowie zorganizowana przez AP
w Piotrkowie Trybunalskim.

AP W PŁOCKU
•

30 I 2008 r. - na zebraniu naukowym w siedzibie archiwum dr Krystyna GrochowskaIwańska wygłosiła referat pt. „Prasa płocka w języku rosyjskim w latach 1867-1915 na
materiałach zgromadzonych w AP Płock”;

•

27 II 2008 r. – w siedzibie archiwum zorganizowano kolejne zebranie naukowe, podczas
którego Elżbieta Pajor przedstawiła referat pt. „Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu
w pigułce”.

AP W POZNANIU
•

29 II 2008 r. – w sali konferencyjnej AP w Poznaniu odbyło się zebranie sprawozdawcze,
podczas którego podsumowano działalność archiwum w roku 2007;

•

6 III 2008 r. – w AP w Poznaniu odbyło się zebranie naukowe, podczas którego Hanna
Staszewska-Katolik przedstawiła referat pt. „Kierunek zmian w obowiązujących przepisach
metodycznych w archiwach państwowych w kontekście wdrożenia Zintegrowanego
Systemu Informacji Archiwalnej – wybrane propozycje”.

AP W SIEDLCACH
•
2 II 2008 r. - w tamach konferencji pn. „Polskie Termopile” – w 145 rocznicę bitwy pod
Węgrowem, zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Węgrowie, Grzegorz
Welik

wygłosił

referat

pt.

„Ziemiaństwo

i

szlachta

Podlasia

wobec

Powstania

Styczniowego”;
•

13 III 2008 r. - w ramach konferencji zorganizowanej przez szkołę w Górkach Grubakach,
Artur Rogalski wygłosił referat pt. „Adam Jaczewski, sędzia Trybunału Cywilnego
w Siedlcach – notatka do biogramu na podstawie akt Archiwum Państwowego
w Siedlcach”;

AP W SZCZECIENIE
•

23 I 2008 r. – na zebraniu naukowym prof. Kazimierz Kozłowski przedstawił referat
pt. „Źródła badań nad przemianami społecznymi na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–
2005”. Jest to efekt pracy nad opublikowaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego książką pt. „Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu 1945–2005.
Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura”;

•

22 II 2008 r. – Andrzej Jabłoński wziął udział w międzynarodowej konferencji archiwalnej
pn. „Europejskie Dziedzictwo Audiowizualne”, zorganizowanej w Muzeum Powstania
Warszawskiego w Warszawie. Konferencja poświęcona była problematyce ochrony
i udostępniania dziedzictwa audiowizualnego w Polsce i Europie;

•

23 II 2008 r. – Andrzej Jabłoński uczestniczył w spotkaniu Towarzystwa Miłośników
Junaka w Stargardzie Szczecińskim. Wokół tego towarzystwa zgromadziła się grupa osób
zafascynowana „polskim Harleyem” lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Wizyta miała na
celu wymianę informacji o posiadanych przez szczecińskie archiwum i wspomniane
towarzystwo

wielu

cennych

dokumentów

związanych

z

produkcją,

eksploatacją

i międzynarodowymi sukcesami Junaka. Archiwum zainteresowane jest pozyskaniem
niektórych

oryginalnych

dokumentów

uzupełniających

posiadaną

dokumentację

zgromadzoną w zespole archiwalnym producenta Junaka – Fabryki „Polmo” w Szczecinie.
Towarzystwo planuje organizację konferencji i wystawę poświęconą produkcji Junaka,
zapraszając do wsparcia naukowego i współuczestnictwa archiwum w Szczecinie;
•

26 II 2008 r. – Dyrektor Jan Macholak, zastepca dyrektora Maria Frankiel oraz Stefan
Archutowski złożyli wizytyę metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu abp. Zygmuntowi
Kamińskiemu, w związku z 75. rocznicą Jego urodzin i zapowiedzią przedłużenia przez
papieża Benedykta XVI posługi arcybiskupiej na Pomorzu Zachodnim. W rozmowie
poruszano zagadnienia opieki nad historycznym zasobem archiwalnym przechowywanym
w Archiwum

Państwowym

w

Szczecinie

i

jego

nieocenionej

wartości,

a także

funkcjonowania archiwum archidiecezjalnego.
•

13 III 2008 r. – dr Paweł Gut uczestniczył w sesji naukowej pn. „Heraldyka kościelna”. Jej
organizatorem była Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Wydziału Historii
Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a miejscem obrad Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. Na sesji wygłoszono 11 referatów z zakresu heraldyki
kościelnej, jej dziejów, współczesnych zasad budowy godeł i herbów hierarchów oraz
zgromadzeń, zakonów i towarzystw kościelnych. Obradom przewodniczył ks. dr hab. Józef
Marecki, kierownik katedry NPH, a moderatorami trzech bloków wykładów byli ks. dr Artur
Kardaś (WSD CR Kraków), dr hab. Zenon Piech (UJ) oraz ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss
(KUL). Konkluzją wygłoszonych referatów i dyskusji było stwierdzenie o potrzebie
stworzenia kolegialnego ciała w środowisku heraldyków kościelnych, które – podobnie jak
w przypadku heraldyki świeckiej Komisja Heraldyczna przy MSW – zajmie się doradztwem
i opiniowaniem nowo tworzonych godeł i herbów.

AP W TORUNIU
•

13 III 2008 r. – Robert Górski przedstawił na zebraniu naukowym referat
dotyczący wstępnych

założeń

pracy

doktorskiej

pt.

„Archiwa

osobiste.

Problemyrozmieszczenia, opisu i udostępniania”;
AP WE WROCŁAWIU
•

3 III 2008 r. – pracownicy archiwum: Elżbieta Billing oraz dr Janusz Gołaszewski
uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu Zespołu ds. opracowania wskazówek metodycznych
dla akt wytworzonych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, które odbyło się
w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Spotkanie dotyczyło
kwestii opracowania akt prokuratorskich;

•

13 III 2008 r. – kierownik jeleniogórskiego oddziału archiwum Ivo Łaborewicz wziął udział
w konferencji dla nauczycieli powiatu jeleniogórskiego pt. „Wielokulturowość Jeleniej Góry”,
zorganizowanej przez Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze, gdzie wygłosił referat pt.
„Wielokulturowość materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Państwowym we
Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze i możliwości ich wykorzystania przez nauczycieli
w procesie edukacji”;

•

18 III 2008 r. – w archiwum odbyło się zebranie naukowe, na którym wygłoszono dwa
referaty: dr Mieczysławy Chmielewskiej (AP Wrocław) – pt. „Moneta w księstwie świdnickojaworskim w czasach Bolka II Małego (1326-1368) i Agnieszki (1338-1392)” oraz Adama
Banieckiego (O/Z Lubań) – pt. „Międzynarodowy standard opisu materiałów archiwalnych
ISAD(G) – podstawy i wykorzystanie w Europie (prezentacja multimedialna)”;

AP M.ST. WARSZAWY
•

21 II 2008 r. – Małgorzata Sikorska oraz Piotr Uszyński z AP m.st. Warszawy wzięli udział
w II Warsztatach projektu TAPE, poświęconych digitalizacji materiałów audiowizualnych,
zorganizowanych

w Archiwum

Państwowym

Dokumentacji

Osobowej

i

Płacowej

w Milanówku;
•

22 II 2008 r. – dyrektor Ryszard Wojtkowski oraz Aleksandra Zadrożniak - pracownik
archiwum, wzięli udział w międzynarodowej konferencji projektu TAPE „Europejskie
Dziedzictwo

Audiowizualne”,

zorganizowanej

przez

Naczelną

Dyrekcję

Archiwów

Państwowych i Muzeum Powstania Warszawskiego. Konferencja była poświęcona
problematyce ochrony (aspekty prawne i digitalizacja) oraz udostępnianiu dziedzictwa
audiowizualnego w Polsce i Europie.
•

27 III 2008 r. – w archiwum odbyło się zebranie naukowe, podczas którego Aleksandra
Zadrożniak wygłosiła referat zatytułowany „Popularyzacja zbiorów Archiwum Państwowego
m.st. Warszawy w latach 2000-2007”.
2.

Szkolenia, komisje metodyczne

AAN
•

7 II 2008 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej. Przedmiotem obrad była
decyzja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie dalszego postępowania
z zespołami i zbiorami o karcie AN.

AP W ELBLĄGU
•

14 I 2008 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej w Gdańsku, na którym
zatwierdzono następujące inwentarze archiwalne opracowane przez pracowników
Archiwum Państwowego w Elblągu: Wojewódzki Zakład Weterynarii w Elblągu z lat 19751998; Kuratorium Oświaty w Elblągu z lat [1982-] 1990-1998; Urząd Gminy w Godkowie
z lat 1973-1990; Urząd Gminy w Ostaszewie z lat 1973-1990; Urząd Gminy w Milejewie
z lat 1973-1990; Gminna Rada Narodowa w Kisielicach z lat 1973-1985.

AP W GDAŃSKU
•

14 I 2008 r. – w siedzibie archiwum odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej AP
w Gdańsku i AP w Elblągu z/s w Malborku. W trakcie posiedzenia omówiono inwentarze
zespołów archiwalnych opracowanych w APG i APE w roku 2007, przyjęto plan kontroli
w obydwu archiwach na rok 2008 oraz ustosunkowano się do uwag Beaty Szmytkowskiej
w sprawie porządkowania akt wyborczych.

AP W KATOWICACH
•

26-27 II 2008 r. – Roland Banduch uczestniczył w posiedzeniu powołanego przez NDAP
Zespołu do spraw opracowania założeń w zakresie zagadnień archiwalnych do projektu
ustawy Prawo archiwalne;

•

31 III 2008 r. – Komisja Metodyczna omawiała nowy projekt Przewodnika po zasobie
Archiwum Państwowego w Katowicach oraz zapoznała się ze stanem prac związanych
z przygotowaniem

Informatorów

o

zasobie

Oddziałów

Zamiejscowych

Archiwum

w Katowicach;
AP W KOSZALINIE
•

25 I 2008 r. – Komisja Metodyczna zaopiniowała projekt planu kontroli nadzorowanych
archiwów zakładowych oraz rozpatrzyła wniosek o przydzielenie zespołów archiwalnych do
grup zespołów A1, A2, A3;

AP W KIELCACH
•

Komisja Metodyczna zbierała się na posiedzeniu: 30 stycznia (zatwierdzono kwalifikację
nowych zespołów przejętych w 2007 r. do zasobu, zatwierdzono sprawozdanie zbiorcze
roczne z działalności Archiwum oraz plan zamierzeń na 2008 r.) i 6 marca (zatwierdzono
inwentarze do zespołów akt komisji wyborczych z lat:1976, 1978, 1980, 1984, 1985, 1988,
1989 z terenu Oddziału w Jędrzejowie, dyskutowano nad inwentarzami zespołów
przejętych w 2007 roku do Oddziału w Pińczowie );

•

28 I 2008 r. - w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
przeprowadzono szkolenie kancelaryjne dla 29 przedstawicieli Oddziału i podległych
jednostek (A. Smorąg);

•

13 II 2008 r. - w Daleszycach oraz 10 III 2008 r. Ostrowcu Św. przeprowadzono szkolenie
nt.: „Dokumentacja szkół i placówek kulturalno – oświatowych” dla 40 uczestników
(K. Nobis);

AP W LESZNIE
•

29 III 2008 - w sali leszczyńskiego ratusza odbyło się seminarium naukowe pn.„70 lat
sportu żużlowego w Lesznie”. Archiwum przygotowało wystawę oraz pokaz multimedialny.

AP W OPOLU
•

07 III 2008 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej, którego przedmiotem obrad
było:
- omówienie i zatwierdzenie wstępów i inwentarzy zespołów akt: nr 765 Wojewódzki
Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Opolu, nr 391 Spółka Akcyjna „Otmęt”

w Krapkowicach,
- omówienie kwestii związanych z opracowaniem zespołu nr 1113 Archiwum Komitetu
Wojewódzkiego

Polskiej

Zjednoczonej

Partii

Robotniczej

w

Opolu,

- omówienie i zatwierdzenie zmian w rozmiarach zespołów w związku z wyłączeniem akt
z rozsypu,
AP W POZNANIU
•

13 III 2008 r. – Komisja Metodyczna zatwierdziła wstępy i inwentarze zespołów akt: „Rada
Narodowa Miasta i Gminy w Kostrzynie” z lat 1873-1990 (nr 4765), „Urząd Miasta i Gminy
w Kostrzynie” 1973-1990 (nr 4766) i „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poznaniu” 19471975 (nr 4974). Komisja zatwierdziła też kwalifikację zespołów do poszczególnych grup
opracowania, przedstawioną przez pracowników AP w Poznaniu, AP O/Gniezno, AP
O/Konin, AP O/ Piła, AP w Kaliszu i AP w Lesznie. Wyznaczono również recenzentów do
wstępów i inwentarzy zespołów, planowanych do zatwierdzenia w 2008 r. Przyjęto
opracowane dopływy i zaproponowane przesunięcia międzyzespołowe;

•

13 III 2008 r. – w AP w Poznaniu obradowała Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji,
która

zdecydowała

o

powołaniu

archiwów

zakładowych

w

nowych

jednostkach

organizacyjnych i objęciu ich nadzorem archiwalnym, oraz o wykreśleniu jednostek
zlikwidowanych z wykazu jednostek organizacyjnych podlegających dotąd nadzorowi AP
w Poznaniu;
AP W TORUNIU
•

17 I 2008 r. – odbyło się zebranie Komisji Metodycznej, na którym omówiono następujące
zagadnienia:
- informacja do zespołu: Prokurator Sądu Okręgowego w Toruniu Wydział Zamiejscowy
we Włocławku z lat 1932-1938; Marianna Gruszczyńska, rec. Zbigniew Woźniak,
- kwalifikacja nowoprzyjętych zespołów do zasobu Oddziału we Włocławku do grup wg
zasad uproszczonego opracowania.

AP W WARSZAWIE
•

10 III 2008 r. – Janina Gregorowicz z AP m.st. Warszawy uczestniczyła w posiedzeniu
Centralnej Komisji Metodycznej;

•

11 III 2008 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Metodycznej z udziałem pracowników
Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz oddziałów zamiejscowych;

•

11-12 III 2008 r. - Małgorzata Olikowska uczestniczyła w posiedzeniu Centralnej
Archiwalnej Komisji Oceny Dokumentacji.

AP WE WROCŁAWIU
•

2 I 2008 r. – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze Ivo Łaborewicz
przeprowadził szkolenie dla 18 pracowników Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Szkolenie obejmowało zakres obiegu pism, ich rejestracji zgodnie z rzeczowym wykazem
akt, narastania dokumentacji oraz porządkowania teczek aktowych i ich przekazywania do
archiwum zakładowego;

•

18 II, 14 III 2008 r. – starszy kustosz jeleniogórskiego oddziału archiwum Anna Borys
przeprowadziła jednodniowe szkolenia archiwalne z zakresu kancelaryjno-archiwalnego dla
29 pracowników Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim i Urzędu Miasta w Szklarskiej
Porębie;

•

28 III 2008 r. – pracownik jeleniogórskiego oddziału archiwum Wojciech Szczerepa
przeprowadził szkolenie z zakresu działania kancelarii i posługiwania się jednolitym
rzeczowym wykazem akt dla 7 pracowników Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.

AP W ZIELONEJ GÓRZE
•

20 II 2008 r. - przedstawiciel archiwum dr Tadeusz Dzwonkowski brał udział w posiedzeniu
jury Lubuskiego Wawrzynu Naukowego przyznawanego przez Zarząd Województwa
Lubuskiego

3.

Współpraca z lokalnymi władzami i instytucjami

NDAP
•

Kazimierz Schmidt uczestniczył w pracach zespołu roboczego ds. standardów
technicznych digitalizowanych obiektów, działającego w ramach Zespołu do spraw
digitalizacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NAC
•

1 XI 2007r.–10 II 2008 r. – na Zamku Królewskim w Warszawie prezentowano wystawę
„XX- lecie. Oblicza Nowoczesności”, przy której archiwum współpracowało z Muzeum
Historii Polski;

•

II 2008 r. – archiwum prało udział w prezentacji pt. „Prawda jest nieśmiertelna” poświęconej
ks. Jerzemu Popiełuszce, przygotowanej przez Narodowe Centrum Kultury;

•

III 2008 r. – archiwum współpracowało przy wystawie pt. „Kraków czas okupacji 1939-45”
(ilustracja dźwiękowa – nagrania z zasobu NAC), organizowanej przez Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa;

AP W BYDGOSZCZY
•

8 I 2008 r. – dyrektor archiwum wystąpił w programie telewizyjnym z cyklu „Jest sprawa”.
Przedmiotem rozmowy były trudności obywateli z kompletowaniem dokumentacji o ich
zarobkach w związku z przejściem na emeryturę. Dyrektor omówił przepisy obowiązujące
w tym zakresie do 1991 r. oraz obecne regulacje prawne. Poinformował również
o prowadzonej przez archiwa państwowe komputerowej bazie o miejscu przechowywania
akt płacowych i personalnych;

•

17 I 2008 r. – w siedzibie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się 41. spotkanie z cyklu Aetas Media et
Moderna. Wykład pt. „Zagadkowe ślady na murach kościołów ceglanych w Polsce”
wygłosiła Jadwiga Lewandowska z UKW;

•

21 II 2008 r. – w archiwum odbyło się 42. spotkanie z cyklu Aetas Media et Moderna.

Z wykładem Obraz Związku Sowieckiego w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej
Brytanii w latach 1945-1956 wystąpił dr Przemysław Wójtowicz z Instytutu Pamięci
Narodowej.
AP W CZĘSTOCHOWIE
•

20 III 2008 r. – w Ratuszu Miejskim odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród
laureatom VII edycji Międzypowiatowego Konkursu Historycznego, który organizowany jest
przez Archiwum Państwowe w Częstochowie, Gimnazjum nr 9 w Częstochowie oraz
Muzeum Częstochowskim pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Tegoroczny
konkurs pn. „Czy znasz historię Częstochowy i Regionu Częstochowskiego” miał
promować wśród młodzieży wiedzę o dziejach regionu, jego zabytkach, miejscach pamięci
narodowej i wybitnych postaciach związanych z Częstochową i najbliższym regionem.
W tej formule mieści się również propagowanie wiedzy o częstochowskim archiwum jako
miejscu przechowywania ważnych dla historii regionalnej źródeł historycznych oraz
popularyzacja zasobu archiwum, czemu służą m.in. warsztaty historyczne realizowane
podczas prac przygotowawczych do finału każdej edycji konkursu.

AP W GDAŃSKU
•

I 2008 r. – archiwum udostępniło 1 dokument Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska
na wystawę poświęconą Bertholdowi Hellingrath.

•

I 2008 r. - archiwum udostępniło 7 dokumentów Muzeum Archeologiczno-Historycznemu
w Elblągu na wystawę pt. „Mennonici na Żuławach – ocalone dziedzictwo”.

•

II 2008 r. – archiwum udostępniło 8 dokumentów Bibliotece Gdańskiej PAN na wystawę
pt. „Od przyjaźni do miłości na scenie i w rzeczywistości

AP W KATOWICACH
•

15 I 2008 r. – w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Katowicach odbyło się spotkanie,
promujące książkę pt.: „Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu
i stalinizmu (1939-1946). Pyblikacja jest pokłosiem sesji popularno-naukowej. Jednym
z autorów jest pracownik archiwum - Tomasz Hajewski.

•

I 2008 r. - powołano Komitet honorowy muzeum PRL w Rudzie Śląskiej, którego
członkiem został Dyrektor P. Greiner. Muzeum będzie pokazywało życie między rokiem
1945 a przełomowym 1989 rokiem.

AP W KALISZU
•

23, 28 I 2008 r. - pracownicy archiwum poprowadzili lekcje archiwalne dla słuchaczy
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Tematykę struktury
i organizacji AP w Kaliszu omówił Karol Paterski, natomiast Aneta Burchard przedstawiła
zagadnienia dotyczące konserwacji materiałów archiwalnych.

AP W KOSZALINIE
•

21-22 II 2008 r. – Waldemar Chlistowski, kierownik Oddziału III AP, przygotował
i przeprowadził 14 godz. wykładów dla nauczycieli, uczestników szkoleń Centrum Edukacji
Nauczycieli w Koszalinie (30 osób). Tematyka obejmowała dzieje i zadania archiwów na

świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem AP w Koszalinie. Słuchaczom
zaprezentowano także wybrane materiały z zasobu Archiwum;
•

II 2008 r. - przedstawiciele AP w Koszalinie wzięli udział w otwarciu wystawy IPN Oddz.
w Szczecinie pt. „Sowieckie piekło”. Wystawa zaprezentowana została w nowo oddanym
do użytku obiekcie koszalińskiej Delegatury IPN;

•

II 2008 r. – Sławomir Miara, kierownik Oddziału w Szczecinku, został powołany do zespołu
redakcyjnego monografii miasta Szczecinka, która ma się ukazać w 2010 r. w ramach
obchodów 700 - lecia powstania miasta; został także członkiem Komitetu Organizacyjnego
tych obchodów. Przy pracach nad monografią szczecinecki Oddział AP w Koszalinie
współpracuje z Archiwum Państwowym w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim,
Urzędem Miasta Szczecinka, Muzeum Regionalnym w Szczecinku oraz szczecineckim
Oddziałem PTH;

•

III 2008 r. - słupski Oddział AP współpracował z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku
przy organizacji wystawy pt.„Historia prasy pomorskiej do 1989”;

•

III 2008 r. – słupski Oddział AP współpracował z Muzeum Regionalnym w Człuchowie przy
organizacji wystawy pt. „Formowanie się administracji polskiej w Człuchowie”.;

•

26 III 2008 r. – Krzysztof Skrzypiec, pracownik Oddziału AP w Słupsku, uczestniczył
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku w otwarciu wystawy poświeconej życiu
i twórczości Włodzimierza Wysockiego, zorganizowanej przez Muzeum W. Wysockiego
w Koszalinie.

AP W ŁODZI
•

15 I 2008 r. - w pracowni naukowej archiwum przy al. Kościuszki odbyły się zajęcia ze
studentami IV roku seminarium magisterskiego Katedry Historii Polski Najnowszej
Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas zajęć, które przeprowadził pracownik Oddziału III
Tomasz Walkiewicz, zapoznano studentów m.in. z zasadami korzystania z zasobu
archiwum oraz pomocami ewidencyjno – informacyjnymi. Szczególnie zwrócono uwagę na
zespoły archiwalne dotyczące dziejów najnowszych;

•

22 I 2008 r. - na prośbę Widzewskiego Domu Kultury archiwum gościło grupę licealistów,
którzy w ramach programu „Dla Tolerancji” Fundacji im. Stefana Batorego realizowali
projekt „Kamienica”. Pracownicy Archiwum starszy kustosz Julian Baranowski i archiwistka
Anna Kaniewska zapoznali młodzież z historią i zasobem archiwalnym APŁ. Następnie pod
kierunkiem prowadzących zajęcia uczniowie przeprowadzili poszukiwania materiałów
archiwalnych do historii i losów mieszkańców interesującego ich budynku przy
pl. Kościelnym 4 w Łodzi;

•

10 III 2008 r. - z działalnością, organizacją i zadaniami archiwum zapoznani zostali
pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie. Podczas pobytu w archiwum
uczestnikom wycieczki przybliżona została historia i zasób aktowy APŁ. Bibliotekarze
oprowadzeni zostali po magazynach, gdzie przedstawiono im sposoby przechowywania
i zabezpieczania materiałów archiwalnych. Zapoznani zostali z pracą Oddziału Konserwacji

i Reprografii oraz zbiorem druków i czasopism biblioteki. Po Archiwum oprowadzał
i udzielał informacji kierownik Oddziału III Andrzej Drakoniewicz;
•

31 III 2008 r. - w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyło się zebranie
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Na zebraniu przedstawiony
został referat dr Jerzego Prochowicza z Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pt. „Wizja kształcenia archiwistów na tle
dotychczasowych doświadczeń”. Dalsza część zebrania poświęcona była programowi
warsztatów archiwalnych w maju 2008 r.

AP W PIOTKOWIE TRYB.
•

2 II 2008 r., w związku z przygotowaniem projektu Trakt Wielu Kultur, zastępca dyrektora
Krzysztof Łapiński przeprowadził lekcję poglądową dla kandydatów na przewodników
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

AP W POZNANIU
•

5 I 2008 r. – kierownik Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych AP w Poznaniu,
Przemysław Wojciechowski, wygłosił w siedzibie archiwum wykład dla studentów III roku
archiwistyki UAM w Poznaniu pt. „Konserwacja właściwa materiałów archiwalnych”,
połączony z pokazem metod restauracji akt i dokumentów;

•

1 II 2008 r. – kierownik PKM, P. Wojciechowski wygłosił w siedzibie Archiwum wykład dla
członków Towarzystwa Genealogicznego w Ostrowie Wlkp., nt. restauracji materiałów
archiwalnych oraz WPR „Kwaśny papier” połączony z pokazem metod restauracji akt
i dokumentów;

•

II 2008 r. – dr Andrzej Choniawko, pracownik Oddziału Opracowania Zasobu AP
w Poznaniu, wykonał dla Wydawnictwa Miejskiego (Kroniki Miasta Poznania) zestawienie
danych

ewidencyjnych

o

fotografiach

dotyczących

miasta

Poznania

w

okresie

międzywojennym, przechowywanych w zasobie APP;
•

19 II 2008 r. – kierownik Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych AP w Poznaniu,
Przemysław

Wojciechowski,

współpracował

z

magistrantkami

z

Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu przy badaniu bioaerozoli w magazynach archiwalnych
i pobieraniu próbek na obecność grzybów i bakterii na archiwaliach;
•

III 2008 r. – dr A. Choniawko wykonał dla Zarządu Międzynarodowych Targów
Poznańskich zestawienie danych ewidencyjnych o fotografiach i materiałach aktowych
związanych z Powszechną Wystawą Krajową w Poznaniu w 1929 r., a także promował
Fotobazę wśród archiwistów zakładowych.

AP W SZCZECINIE
•

3 I 2008 r. - w archiwum odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia
Geodetów Oddział w Szczecinie, w sprawie przekazania dokumentacji własnej wytworzonej
w ciągu ostatnich 60 lat swojej działalności. Wśród materiałów dokumentujących
funkcjonowanie stowarzyszenia znajdują się również ciekawe wspomnienia pionierów
geodezji zachopdniopomorskiej;

•

8 I 2008 r. - w Książnicy Pomorskiej odbyła się promocja książki Bernda Aischmanna
pt. „Mecklenburg-Vorpommern, die Stadt Stettin ausgenommen. Eine zetgeschichtliche
Betrachtung” – „Meklemburgia-Pomorze Przednie z wyłączeniem Szczecina. Rozważania
historyczne”, w której wzięli udział dyrektor dr Jan Macholak i dr Paweł Gut. Autor
opracowania współpracuje ze szczecińskim archiwum, a w oparciu o prowadzone
kwerendy źródłowe przygotowuje również opracowania publikowane w wydawnictwach
archiwum, m.in. w „Kronice Szczecina” 2006 – „Wszyscy wyobrażaliśmy to sobie inaczej.
Niemieccy burmistrzowie Szczecina od 26 kwietnia do 5 lipca 1945 r.” oraz monografi
„Z dziejów Polic” – „Los niemieckich robotników zatrudnionych w rejonie polickim w świetle
źródeł”;

•

9 I 2008 r. - odbyło się walne zebranie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich, na którym wybrano, w związku z rezygnacją ze względów formalnych
dotychczasowego prezesa prof. Kazimierza Kozłowskiego oraz członka zarządu dr. Pawła
Guta (pełnią odpowiednio funkcje przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego w Zarządzie Głównym SAP), nowego prezesa Andrzeja Jabłońskiego.
Uzupełniono także skład Zarządu o Marię Frankel i Norberta Smelę;

•

28 I 2008 r. - podczas posiedzenia Rady Programowej „Kroniki Szczecina”, zatwierdzono
zawartość kolejnego rocznika za 2007 r. Spotkanie odbyło się u przewodniczącego Rady
Miasta Szczecin dr. Bazylego Barana, a uczestniczyli w nim redaktor naczelny „Kroniki”
prof. Kazimierz Kozłowski, dyrektor Jan Macholak oraz członek redakcji Paweł Bartnik. Od
25 lat współwydawcą (razem z Urzędem Miejskim w Szczecinie) jest wydawnictwo
Archiwum Państwowego. Rocznik, oprócz artykułów odnoszących się do dziejów miasta,
rejestruje najważniejsze bieżące wydarzenia towarzyszące jego rozwojowi.

•

5 lII 2008 r. - w sali Książnicy Pomorskiej odbyła się promocja książki prof. Kazimierza
Kozłowskiego pt. „Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu 1945–2005. Społeczeństwo
– władza – gospodarka – kultura”, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele środków
masowego przekazu, pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego, studenci, osoby
zainteresowane historią Pomorza. W trakcie spotkania prof. Kazimierz Kozłowski wygłosił
referat o zawartości przygotowanego przez siebie opracowania. Towarzyszyła temu
interesująca dyskusja o złożoności dziejów najnowszych;

•

5 III 2008 r. - dr Paweł Gut uczestniczył z ramienia archiwum, na prośbę władz miejskich,
w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w sprawie wykonania
łańcucha z herbem dla prezydenta miasta;

•

7 III 2008 r. - Maria Frankel uczestniczyła w spotkaniu w Książnicy Pomorskiej związanym
z inicjatywą

powołania

Zachodniopomorskiego

Porozumienia

Wydawców

Książki

Regionalnej. Jego celem miałaby być popularyzacja i promocja publikacji regionalnych
w regionie, a także w kraju i poza jego granicami. Archiwum zadeklarowało chęć
prezentacji swoich publikacji na przyszłych targach książki w Lipsku, a także w kwietniu na
Spotkaniach z Książką Akademicką w Szczecinie;

•

11 III 2009 r. - Alicja Jabłońska uczestniczyła, jako przedstawiciel archiwum, w spotkaniu
zorganizowanym

przez

podszczecińską

gminię

Kołbaskowo.

Poświęcone

było

przygotowaniom do planowanej monografii gminy. Władze zwróciły się do szczecińskiego
archiwum z prośbą o merytoryczne wsparcie odnoszące się do źródeł historycznych.
Archiwum będzie współwydawcą tego opracowania;
•

11 III 2008 r. - dyr. Jan Macholak uczestniczył w spotkaniu w 5 Pułku Inżynieryjnym
w Podjuchach związanym z planowaną organizacją konferencji naukowej poświęconej
istniejącej w latach 1962–1978 w tejże jednostce „kompanii kleryckiej”. Uczestniczyli w nim
gen. Zbigniew Chruściński (prezes Szczecińskiego Towarzystwa „Pogranicze”), Szef
Sztabu 5 pinż. ppłk Marek Golan, mjr Zbigniew Kosztowny, kapelan jednostki. Termin
konferencji wyznaczono na pierwszą dekadę września. Zaplanowano uczestnictwo w niej
tak historyków, jak i licznych osób duchownych (w tym kilku biskupów) oraz byłych
alumnów, którzy odbywali czynną służbą wojskową;

•

12 III 2008 r. - odbyło się spotkanie robocze z dyrektorem Muzeum Narodowego
w Szczecinie Lechem Karwowskim. Jego przedmiotem było omówienie współpracy
w zakresie

zabezpieczania

materiałów

archiwalnych

i

zbiorów

muzealnych

w likwidowanych jednostkach organizacyjnych, jak i pojawiających się najczęściej
w obrocie antykwarycznym. Podniesiono również sprawę współuczestniczenia archiwum
w planowanej międzynarodowej wystawie muzealno-historycznej w Rydze;
•

17 III 2008 r. - w sali B. Tuhana-Taurogińskiego odbyła się promocja drugiego suplementu
do „Encyklopedii Szczecina” pod red. prof. Tadeusza Białeckiego. Archiwum jest
współwydawcą tego opracowania, uczestniczyło też wcześniej w publikacji dwóch tomów
oraz pierwszego suplementu. Nieliczne miasta w Polsce posiadają swoją encyklopedię, od
kilku lat dołączył do nich również Szczecin. Kolejny suplement i sama promocja wzbudziła
duże zainteresowanie mieszkańców miasta.

AP W SIEDLCACH
•

11 II 2008 r. - W ramach współpracy z samorządem miasta Węgrowa AP Siedlce włączyło
się do obchodów 145. rocznicy bitwy pod Węgrowem (jednej z największych batalii
Powstania Styczniowego), w Węgrowskim Ośrodku Kultury dyrektor AP dr Grzegorz Welik
wygłosił prelekcję pt. „Bitwa pod Węgrowem”,

•

2 II 2008 r. - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie dyrektor archiwum dr Grzegorz
Welik

wygłosił

prelekcję

„Ziemiaństwo

i

szlachta

Podlasia

wobec

Powstania

Styczniowego”(ok. 100 słuchaczy). Wystąpienie było elementem konferencji towarzyszącej
otwarciu wystawy „Polskie Termopile” oraz inscenizacji bitwy na rynku miasta;
•

6 II 2008 r. - w ramach współpracy z placówkami oświatowymi odbył się w archiwum
pokaz dokumentów dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach;

•

15 II 2008 r. - w ramach współpracy ze szkołami podstawowymi, dyrektor dr Grzegorz
Welik przygotował i przeprowadził wycieczkę dla dzieci, spędzających w mieście ferie
zimowe.

AP W TORUNIU
•

13 II 2008 r. - we Włocławku odbyły się rejonowe eliminacje III Wojewódzkiego Konkursu
Historii i Wiedzy o Regionie „Region – Polska – Świat” dla gimnazjalistów. Konkurs odbywa
się pod patronatem Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Współorganizatorem oraz
przewodniczącym komisji konkursowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Historycznego
był dr Tomasz Dziki, kierownik Oddziału Archiwum we Włocławku.

AP M.ST W WARSZAWIE
•

5-29 II 2008 r. - prezentowana była ekspozycja w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury
w Warszawie, zatytułowaną „Rosyjska kartografia w Polsce”, na którą archiwum
udostępnilo materiały. Na wystawie prezentowane były plany Warszawy i okolic, znajdujące
się przede wszystkim w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu.
Doboru dokumentów dokonał Paweł Weszpiński z Archiwum Państwowego m.st.
Warszawy;

•

8-24 lI 2008 r. - w Starej Kordegardzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie
prezentowana była wystawa „Warszawa. Obrazy z dziejów. Mapy, plany i widoki Warszawy
1641-2007”, której organizatorami byli: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, 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: Archiwum

Państwowego

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
towarzyszyło wydawnictwo: "Warszawa. Obrazy z dziejów" , którego autorem jest Paweł
Weszpiński;
•

7 III 2008 r. - w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu odbyła się uroczystość przekazania
przez Narodowy Bank Polski i oficjalnego wejścia do obiegu monety 2 zł z wizerunkiem
łowickiego ratusza na awersie. Moneta jest przedostatnią z serii "32 Historyczne Miasta
w Polsce", emitowaną przez NBP. Z tej okazji Marek Wojtylak z Oddziału APW w Łowiczu
wygłosił referat na temat dziejów ratusza, obchodzącego w bieżącym roku 180. rocznicę
powstania. Na uroczystość przybyli m.in. J.E. Biskup Łowicki Andrzej Dziuba, bp Alojzy
Orszulik, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i członek Zarządu NBP Jan Stopyra;

•

Archiwum, jako partner projektu, udostępniło swoje zbiory archiwalne Fundacji Inna
Przestrzeń, która przygotowała grę edukacyjną pt.: "Poszukiwacze zaginionej Warszawy"
Gra jest do ściągnięcia ze strony www.poszukiwacze.waw.pl;

•

25 II 2008 r. - w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbyła się promocja
3 i 4 tomu z 2007 r. „Kroniki Warszawy”, wydawanej przez Archiwum Państwowe m.st.

Warszawy wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st.
Warszawy. Dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Ryszard Wojtkowski wygłosił
okolicznościowe przemówienie, prezentujące wydawnictwo, poświęcone warszawskiemu
teatrowi.
•

W bieżącym kwartale archiwum udostępniło również kopie materiałów archiwalnych na

wystawę organizowaną przez Instytut Teatralny dotyczącą wydarzeń marca 1968 r.; zdjęcia
archiwalne dotyczące Parku Czerniakowskiego do programu edukacyjnego TVN Discovery
Historia pt. „W Koło Wisły”; fotografie z wystawy „Za murem. Jak powstawało warszawskie
getto fotografie z 1940 r.” dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi; fotografie
Warszawy

z

okresu

okupacji

Gdańskiemu

Autonomicznemu

Gimnazjum

do

przygotowywanego przez uczniów tegoż Gimnazjum projektu dot. „Zamachu na
Kutscherę".
AP WE WROCŁAWIU
•

8 II 2008 r. - w archiwum odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Z Archiwum IPN”.
Ekspozycja prezentowała zasób archiwalny zgromadzony we wrocławskim Oddziale
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Otwarcia dokonali – dyrektor Oddziału IPN – KŚZpNP we Wrocławiu prof. dr hab.
Włodzimierz Suleja oraz dyrektor Archiwum Państwowego dr Józef Drozd. Dokumenty
zgromadzone we wrocławskim Oddziale IPN wytworzone zostały w latach 1939-1990
i zasadniczo dotyczą Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny;

4.

Nabytki i darowizny

AAN
•

4 III 2008 r. - w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim
odbyło się uroczyste przekazanie do zasobu Archiwum Akt Nowych Akt Mariana
Malinowskiego – w tym archiwum 4 Kompanii Grupy "KRYBAR" Armii Krajowej oraz
dokumenty rodziny Malinowskich. Zbiór dokumentów został przekazany do zbiorów
państwowych non profit, jako dar dla Narodu Polskiego;

•

Z większych i ciekawszych nabytków początku 2008 roku odnotować można przejęcia akt
(z nadzorowanych archiwów zakładowych): Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych (22 metry archiwaliów z lat 1957-1985), Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska (ponad 6 metrów akt, obejmujących lata 1982-1991), Ministerstwa
Łączności (14 metrów akt z lat 1992-2001) czy też Centralnego Ośrodka Sportu (z lat 19531989, blisko 17 metrów bieżących dokumentacji technicznej podległych obiektów
sportowych – w tym Stadionu X-lecia w Warszawie). Ponadto AAN przejęło – kontynuując
wieloletnią współpracę ze środowiskami kombatanckimi – materiały archiwalne m.in.:
Juliusza Bogdana Deczkowskiego, Jana Rossmana czy Okręgu Warszawa Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

AP W KATOWICACH
•

W I kwartale 2008 roku do biblioteki Oddziału w Gliwicach Archiwum Państwowego
w Katowicach trafiła darowizna wydawnictw związanych z Wincentym Polem od jego
potomka, Adama Pola;

•

W I kwartale 2008r. zasób AP w Katowicach powiększył się o dopływy materiałów do
następujących zespołów akt: Huta Baildon w Katowicach (1945-2004), Komisje wyborcze
do

przeprowadzenia

wyborów

do

organów

jednostek

samorządu

terytorialnego

w województwie śląskim (2006-2007), Sąd Powiatowy w Chorzowie (1950-1956), Pałac
Młodzieży im. Bolesława Bieruta w Katowicach (1948-1993), III Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Katowicach (1898-1953), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Piekarach Śląskich (1947-1973), Zakłady Metalurgiczne „Trzebinia” w Trzebini (19522006), Zakłady Graficzne w Katowicach – odcinek I (1937-2000), Sąd Powiatowy
w Chrzanowie

(1950-1962),

Stowarzyszenie

Społecznych

Ognisk

Artystycznych

w Katowicach (1953-2006), Kopalnia Węgla Kamiennego Katowice-Kleofas w Katowicach
(1997-2004), Kopalnia Węgla Kamiennego „Gottwald” w Katowicach (1945-1994).
AP W KIELCACH
•

W I kwartale 2008 r. zasób archiwum wzbogacił się o dopływ do zespołu akt Urząd
Wojewódzki w Kielach - Wydział ds. Wyznań z lat [1930] 1973-1990 w ilości 1080 j.a.; 8,60
m.b.

AP W LESZNIE
•

W okresie I-III 2008 r. przejęto wtóropisy akt Urzędu Stanu Cywilnego Sarnowa (zespół
nr 442) oraz dopływ do zespołu nr 767 Zakład Urządzeń Gazowniczych "Gazomet"
w Rawiczu.

AP WE WROCŁAWIU
•

I kwartał 2008 r. – zasób archiwum wzbogacił się o liczną grupę dopływów akt stanu
cywilnego

z

Urzędów

Stanu

Cywilnego

we

Wrocławiu,

Szczytnej,

Strzegomiu,

Twardogórze, Bielawie, Dzierżoniowie, Środzie Śląskiej i Niemczy z lat 1903-1907. Do
zasobu archiwum przejęto ponadto zespoły akt: Zakład Remontowo – Budowlany przy
Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu z lat 1963-2007, Prokuratura Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu z lat 1945-1957, Prokuratura Sądu Okręgowego we Wrocławiu z lat 19451951, Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu z lat 1946-1955, Specjalny Sąd
Karny we Wrocławiu z lat 1945-1946, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów - Zespół
Planowania Regionalnego z siedzibą we Wrocławiu z lat 1975-1989.
•

I kwartał 2008 r. – jeleniogórski oddział archiwum wzbogacił się o dopływy do 44 zespołów
Urzędów

Stanu

Cywilnego

z

lat

1905-1907

z

powiatów

jeleniogórskiego,

kamiennogórskiego i lwóweckiego, do akt Izby Skarbowej w Jeleniej Górze z lat 1991-1999
oraz o dopływy akt osobowych zmarłych pracowników kadry kierowniczej z lat 1945-1996
do zespołu Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” w Jeleniej Górze.
•

I kwartał 2008 r. – lubański oddział archiwum przejął księgi stanu cywilnego z 1907 roku

z Urzędu Stanu Cywilnego w Lubaniu, w dalszej kolejności akta starsze niż 25-letnie
z Prokuratury Rejonowej w Lubaniu, księgi parafii katolickiej w Nowogrodźcu z lat 18011804 przekazane z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu, księgi parafii
ewangelickiej w Biedrzychowicach z lat 1691-1780 oraz parafii ewangelickiej w Ocicach
z lat 1755-1944.
5.

Popularyzacja zasobu

AGAD
•

21 I 2008 r. - 2 II 2008 r. - w AGAD zaprezentowano wystawę pt. „Powstanie styczniowe
1863-1864”, zorganizowaną dla upamiętnienia 145. rocznicy wybuchu powstania. Wystawie
towarzyszył drukowany katalog. Wyeksponowano 62 dokumenty z zasobu AGAD, AAN
oraz archiwów państwowych w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Płocku, Radomiu, Siedlcach
i Warszawie, a także Biblioteki Polskiej w Paryżu, posiadającej bogate zbiory dotyczące
emigracji popowstaniowej. Dokumenty pokazane na wystawie wykraczały poza ramy
chronologiczne powstania styczniowego, bowiem najstarsze z nich pochodzą z okresu
manifestacji patriotycznych w 1861 r., najmłodszy zaś z 1916 r. (fotografia weteranów
powstania).

AAN
•

27 II 2008 r. - w związku z wizytą w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych Marszałka
Senatu RP Bogdana Borusewicza, zaprezentowano wybrane, najcenniejsze i najciekawsze
dokumenty z zasobu AAN;

•

23 I 2008 r. - odbyła się prelekcja dotycząca historii, zasobu, działalności bieżącej
archiwum – przygotowana dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Piaseczna;

•

4 III 2008 r. - Mariusz Olczak prezentował archiwalia 4 Kompanii Grupy Krybar na
Uniwersytecie Warszawskim;

AP W GDAŃSKU
•

I 2008 r. – odbył się konkurs na wykonanie projektu loga AP w Gdańsku. Z 8 propozycji
komisja konkursowa wybrała logo według projektu pracownika archiwum Łukasza Frańka;

•

III 2008 r. – Marcin Westphal, kierownik Oddziału III AP w Gdańsku, przeprowadził zajęcia
dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku (8 osób).
Celem zajęć, połączonych z prezentacją najciekawszych dokumentów, było przedstawienie
słuchaczom dziejów archiwum, charakterystyki jego zasobu oraz podstawowych pomocy
ewidencyjno-informacyjnych;

AP W KALISZU
•

10 III 2008 r. - w archiwum ogłoszono 25. edycję Konkursu Wiedzy o Kaliszu i regionie
kaliskim. Imprezą towarzyszącą było otwarcie wystawy związanej z tematyką konkursu. Na
uroczystym otwarciu nauczyciele i uczniowie otrzymali regulamin konkursu wraz z 10
pytaniami. Tematami wiodącymi tegorocznej edycji konkursu są: 90. rocznica odzyskania
niepodległości, 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 90. rocznica utworzenia

29 Pułku Strzelców Kaniowskich stacjonującego w Kaliszu. Pytania dotyczyć będą także
170. rocznicy urodzin Adama Asnyka, 50. rocznicy podpisania umowy partnerskiej
pomiędzy Kaliszem a francuskim miastem Hautmont oraz działalność Archiwum
Państwowego w Kaliszu.
AP W KATOWICACH
•

I-II 2008 r. – w związku z odnalezieniem zamurowanych akt gruntowych w Sądzie
Rejonowym przy ul. Powstańców w Gliwicach, w dniach: 29 stycznia, 30 stycznia, 16-17
lutego ukazały się artykuły w lokalnej prasie, a 29 stycznia reportaż w Aktualnościach
Telewizji Katowice - podkreślano rolę archiwum w dokonaniu oceny znaleziska;

•

28 II 2008 r. – TVN Discovery Historia przeprowadziła wywiad z prof. dr hab. Ryszardem
Kaczmarkiem do filmu pod roboczym tytułem „Górnoślązacy w Wermachcie”, którego
emisja odbędzie się we wrześniu br.

AP W KOSZALINIE
•

20 III 2008 r. – Krzysztof Skrzypiec ze słupskiego Oddziału AP wystąpił w ramach
VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki z odczytami i prezentacjami multimedialnymi na temat
historii prasy lokalnej w latach 1945-1989.

•

III 2008 r. - Sławomir Miara, kierownik Oddziału w Szczecinku, wziął udział w nagraniu
dwóch audycji dla telewizji lokalnych „Gawex” i „Vectra” , w których zaprezentował
najciekawsze materiały archiwalne z zasobu Oddziału.

AP W KIELCACH
•

I – III 2008 r. - w AP w Kielcach prezentowana była ekspozycja dokumentów dot.
powstania styczniowego.

•

Przeprowadzono zajęcia seminaryjne dla studentów Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
(uczestniczyło17 osób) oraz zajęcia dla uczniów Gimnazjum Integracyjnego w Kielcach
w ramach projektu edukacyjnego „przywróćmy pamięć” (uczestniczyło 100 osób).

•

19 III 2008 r. - w Oddziale w Starachowicach przeprowadzono lekcję poglądową połączoną
z prezentacją archiwaliów dla młodzieży szkolnej ( 30 osób).

AP W ŁODZI
•

14 I 2008 r. - ekipa telewizji izraelskiej z Jerozolimy przygotowywała w archiwum materiał
do filmu dotyczącego 10–lecia działalności Instytutu Shem Olam w Izraelu i jego
organizatora Abrahama Kriegera. Archiwum Państwowe w Łodzi jest jedną z instytucji
przechowującą źródła do badań, które prowadzi założyciel i twórca Instytutu. Wywiadu do
realizowanego filmu udzielili Piotr Zawilski, dyrektor APŁ oraz starszy kustosz Julian
Baranowski.

•

4 III 2008 r. - na stronie internetowej archiwum ukazała się wirtualna wystawa
zatytułowana „Marzec 1968” poświecona 40 rocznicy wydarzeń marcowych 1968 r. Wyboru
dokumentów dokonał i komentarz do niej napisał starszy archiwista Łukasz Jaworsi. Na
wystawie umieszczono m.in. listę osób aktywnych prowodyrów zajść na Uniwersytecie
Łódzkim z krótką charakterystyką z dnia 15 III 1968 r. oraz tekst rezolucji młodzieży

studiującej uchwalonej na wiecu w dniu 19 III 1968 r. w Łodzi.
AP W PIOTKOWIE TRYB.
•

I 2008 r. - w Oddziale w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowano wystawę pt. Powstanie
Styczniowe (1863-1864) w zbiorach tomaszowskiego archiwum”. Wystawa była czynna do
końca marca;

•

7 III 2008 r. - w salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim miało miejsce uroczyste
otwarcie wystawy zorganizowanej wspólnymi siłami Muzeum i Archiwum Państwowego
w Piotrkowie Trybunalskim. Licznie zebranej publiczności zaprezentowano zachowane
w zasobie Archiwum materiały archiwalne wytworzone w kancelarii Trybunału oraz
eksponaty pochodzące ze zbiorów muzealnych. Wystawę można było zwiedzać do końca
marca br.;

•

III 2008 r. - w archiwum przygotowano wystawę pt. „Z dziejów piotrkowskiego”
sądownictwa, na której przedstawiono materiały wytworzone instytucjach sądowych
mających swoją siedzibę w Piotrkowie, poczynając od Trybunału Koronnego;

•

III 2008 r. - na stronie internetowej umieszczono wystawę pt. „Kolej nie tylko
>>Wiedeńska<<

- dzieje sulejowskiej kolejki wąskotorowej”, gdzie zaprezentowano wybrane

fotografie wykonane jesienią 1914 r. pokazujące zniszczenia powstałe na skutek działań
wojennych.
AP W POZNANIU
•

1 II 2008 r. – w archiwum otwarto wystawę pt. „Akty erekcyjne w zasobie Archiwum
Państwowego w Poznaniu”, przygotowaną przez pracowników Oddziału Gromadzenia
i Opracowania Zasobu w ramach wieloletniego projektu popularyzacji zasobu. Doborowi
eksponatów przyświecała idea przedstawienia materiałów różnorodnych pod względem
zarówno treści, jak i formy fizycznej. Wśród materiałów znalazły się akty erekcyjne
pomników,

tablic,

dzielnicy

mieszkaniowej,

budynków,

Dzwonu

Pokoju,

decyzja

o przeniesieniu zwłok Karola Marcinkowskiego. Wystawiono materiały pochodzące z lat
1902-2007 (z 2007 r. pochodzi akt erekcyjny pomnika w hołdzie Polskiemu Państwu
Podziemnemu i jego sile zbrojnej, Armii Krajowej). Wystawa będzie prezentowana do dnia
1 X 2008 r.
AP W PRZEMYŚLU
•

14 III 2008 r. - archiwum zorganizowało spotkanie naukowe poświęcone prezentacji
i promocji książki autorstwa dr Anny Łosowskiej pt.: „Kolekcja Liber legum i jej miejsce
w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla” wydanej w 2007 r. przez AP
w Przemyślu i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie. Uświetnieniem
spotkania była możliwość obejrzenia „Liber legum” – białego kruka tutejszego zasobu
archiwalnego. Archiwum przemyskie pierwszy raz chyba w swojej historii zorganizowało
wystawę poświęconą jednej jednostce archiwalnej. Oprócz oryginału – dostępnego tylko
w tym dniu – przedstawiono fotokopie kolekcji oraz skany poszczególnych jej stron, które
będą stanowiły stałą ekspozycję wystawy do sierpnia 2008 r.

AP W TORUNIU
•

W I kwartale przeprowadzono 3 pokazy archiwalne: 2 dla studentów historii UMK
w Toruniu i 1 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży. Podczas pokazów
zapoznano zwiedzających z historią Archiwum, zasadami udostępniania zasobu oraz
zaprezentowano wybrane dokumenty i księgi z okresu staropolskiego.

AP M.ST. W WARSZAWIE
•

24 I 2008 r. - archiwum udostępniło pomieszczenia Pracowni Naukowej oraz kartografika
warszawskie do programu kulturalnego TVN pt. „Dzień Dobry TVN”;

•

28 I, 25 II 2008 r. - przeprowadzono zajęcia dla studentów Instytutu Historii Uniwersytetu
Warszawskiego prezentujące zasób, organizację i funkcjonowanie archiwum.

•

TVP Historia - wykorzystała ok. 200 fotografii ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st.
Warszawy do realizowanego filmu o tematyce powstańczej pt. "Epidemic of Love"

AP WE WROCŁAWIU
•

I 2008 r. – archiwum udostępniło materiały archiwalne na mającą odbyć się w dniach
20 IV – 31 V br. w siedzibie Oddziału Zamiejscowego w Kamieńcu Ząbkowickim wystawę
pt. „Dziedzictwo turystyczne regionu Sudetów”. Wśród zaprezentowanych na wystawie
archiwaliów wrocławskich znajdą się m. in. materiały aktowe, kartograficzne, zdjęcia
lotnicze, mapy topograficzne oraz atlasy.

•

17 I, 5 II, 15 II, 11 III, 25 III 2008 r. – pracownicy archiwum wrocławskiego przeprowadzali
prelekcje na temat zasobu i działalności Archiwum Państwowego dla uczniów Zespołu
Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie, dla słuchaczy Policealnego Studium Administracji we
Wrocławiu, dla studentów Filologii Polskiej oraz archiwistyki Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również połączone z prelekcją zajęcia dla 13-osobowej
grupy ze świetlicy środowiskowej „Ananasy”, działającej przy parafii Św. Rodziny na
wrocławskim

Sępolnie,

na

temat

zasobu

archiwalnego

i

stosowanych

w

jego

zabezpieczaniu metod konserwatorskich.
•

I 2008 r. – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Lubaniu Adam Baniecki udzielił wywiadu
dla lokalnej telewizji Lubań – Bolesławiec (TLB) na temat przekazanych do oddziału
lubańskiego ksiąg metrykalnych.

•

26 II 2008 r. – pracownica lubańskiego oddziału archiwum Barbara Grzybek
zaprezentowała dla TVP 3 Wrocław wybrane materiały archiwalne zespołu „Akta miasta
Lubania”, dotyczące handlu w dawnym Lubaniu.

•

III 2008 r. – w lokalnej gazecie „Ziemia Lubańska” opublikowano artykuł na temat
cennego dokumentu, jaki znajduje się w posiadaniu lubańskiego oddziału archiwum,
tj. uniwersału z 1706 r., sporządzonego przez króla szwedzkiego Karola XII podczas Wojny
Północnej w jednym ze swych obozów. Napisany piękną polszczyzną dokument
skierowany był do narodu polskiego.

•

14 III 2008 r. – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze Ivo Łaborewicz
przeprowadził dla grupy 26 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego

w Jeleniej Górze prelekcję na temat materiałów archiwalnych związanych z „Przestrzenią
symboliczną miasta na przykładzie Jeleniej Góry”.

6. Wizyty
AAN
•

3 III 2008 r. - w archiwum przebywała – w związku z realizacją filmu dokumentalnego
o osobie Stefana Bandery – ekipa ukraińskiej telewizji „Inter”.

AP W KATOWICACH
•

Z wizytą w archiwum przebył dr Wilfried Reininghaus Dyrektor Archiwum Krajowego Kraju
Związkowego Północna Nadrenia-Westfalia w celu omówienia współpracy z Archiwum
Państwowego w Katowicach w ramach przygotowywanego porozumienia o współpracy
między województwem śląskim a landem Północna Nadrenia-Westfalia, a w jej ramach
współpracy pomiędzy archiwami;

•

13 III 2008 r. – a archiwum gościli członkowie Klubu Filmowego działającego przy Szkole
Podstawowej nr 17 w Tychach – zapoznali się z historią i zbiorami tutejszego Archiwum
oraz mieli możliwość obejrzenia kilku filmów krótkometrażowych z zasobu Archiwum.

AP W SZCZECINIE
•

14 I 2008 r. - wizytę w archiwum złożył ambasador Królestwa Danii Hans Michael KofoedHansen w towarzystwie konsula honorowego Danii w Szczecinie mec. Andrzeja Preissa.
W trakcie spotkania z udziałem dyr. Jana Macholaka, zastępcy dyrektora Marii Frankel
i dr. Pawła Guta gościom zaprezentowano najciekawsze dokumenty i stare druki,
w szczególności dotyczące Danii i kontaktów pomorsko-duńskich. Duże zainteresowanie
wzbudziło opracowanie przygotowane w archiwum, które stanowi wykaz robotników
przymusowych zatrudnianych na Pomorzu w czasie drugiej wojny światowej, w tym osób
z Danii. W trakcie spotkania omawiano też współczesny charakter kontaktów polskoduńskich, także w dziedzinie nauki i kultury.

•

3-14 III 2008 r. - w Archiwum Państwowym obwodu Lwowskiego kwerendę prowadził
Witold Mijal. Miała ona na celu zebranie kolejnych danych do projektu „Index”. Ogółem
odnaleziono informacje potwierdzające fakt prześladowania przez nazistowski aparat
represji kilkudziesięciu osób tak narodowości polskiej, jak i ukraińskiej, a także kilkoro
niezidentyfikowanych.

AP WE WROCŁAWIU
•

13 II 2008 r. – na zaproszenie kierownika Oddziału Zamiejscowego w Lubaniu Adama
Banieckiego, z wizytą w tutejszym archiwum przebywał dyrektor Archiwum Miejskiego
w Görlitz Pan Siegfried Hoche.

8.

Inwestycje

AP W WARSZAWIE
•

W marcu 2008 r. zakończono I etap prac związanych z wymianą części istniejących drzwi
i okien na drzwi i okna przeciwpożarowe w budynkach przy ulicy Krzywe Koło 7 i 9 oraz
Nowomiejskiej 12 w Warszawie. Prace te dofinansowane były ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

AP W SZCZECINIE
•

W pierwszym kwartale przeniesiono do zaadaptowanych pomieszczeń na parterze
archiwum pracownię mikrofilmową oraz digitalizacyjną. Do nowych pomieszczeń
przeniesiono również oddział nadzoru i stanowisko ds. kwerend.
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