
Uroczystość organizowana przez Archiwa Państwowe z okazji Dnia Darczyńcy 

6 grudnia 2022 r., 14:00-16:00 

siedziba Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D. 

 

Dzień Darczyńcy obchodzimy w Archiwach Państwowych corocznie 6 grudnia. Jest to ważne 

dla całego środowiska archiwistów święto. W tym dniu Archiwa Państwowe w całej Polsce chcą docenić 

rolę wszystkich osób - darczyńców, którzy wzbogacili narodowy zasób archiwalny, ofiarując nam 

gromadzone nieraz przez lata rodzinne zbiory. Dzień Darczyńcy został ustanowiony w 2020 roku przez 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w uznaniu dla wszystkich darczyńców Archiwów 

Państwowych. Inspiracją były zwłaszcza zbiory rodzinne przekazywane do Archiwów Państwowych w 

ramach realizowanego od 2019 roku projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz jego poprzednika 

projektu Archiwa Rodzinne. Przechowywane w domowych archiwach dokumenty, fotografie, albumy, 

pamiętniki, rękopisy, afisze, odznaczenia, militaria i inne pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo 

historii poszczególnych ludzi, rodzin i lokalnych społeczności.  

 

Uroczystość w siedzibie NDAP będzie składała się z dwóch części: 

 

W części pierwszej uhonorowany zostanie wybitny artysta Czesław Czapliński -  światowej 

sławy  fotograf, dziennikarz i autor filmów dokumentalnych. Urodzony w 1953 roku w Łodzi. Od roku 

1979 mieszka w Nowym Jorku i Warszawie. Autor 45 albumów i książek, wielu filmów dokumentalnych, 

zrealizował ponad 100 wystaw fotograficznych 

 Czesław Czapliński fotografował ważne wydarzenia oraz najbardziej znane osobistości ze 

świata biznesu, kultury, polityki i sportu (m.in. Muhammad Ali, Maurice Béjart, Leonard Bernstein, 

Bernardo Bertolucci, Cindy Crawford, Oscar de la Renta, Catherine Deneuve, Placido Domingo, 

Umberto Eco, Michael Jackson, Henry Kissinger, Calvin Klein, Jerzy Kosiński, Luciano Pavarotti, Paloma 

Picasso, Roman Polański, Isabella Rossellini czy Andy Warhol). Jego fotografie publikowano 

wielokrotnie na łamach uznanych czasopism w Polsce i USA (m.in. „The New York Times”, „Time”, 

„Vanity Fair”, „The Washington Post”, „Newsweek”, „Twój Styl”, „Viva”, „Rzeczpospolita”, „Wprost”) i 

prezentowano na ponad 100 indywidualnych wystawach. Jest autorem lub współautorem ponad 40 

albumów. Jego prace znajdują się w zbiorach Library of Congress w Waszyngtonie, TIME Inc. Picture 

Collection w Nowym Jorku, New York Public Library, Spertus Institute of Jewish Studies w Chicago, 

Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. W tym roku do tego 

grona dołączą również Archiwa Państwowe. 

Od 2021 r. przekazuje on swoją spuściznę do zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, dając 

przykład świadomości społecznej i tego, że sztuka nie powinna odchodzić w zapomnienie, lecz ważne 

jest jej odpowiednie zabezpieczanie i przechowywanie, aby mogła cieszyć wszystkich 

zainteresowanych i pozostać na zawsze w świadomości odbiorców, którzy w każdej chwili powinni mieć 

do niej dostęp. Narodowe Archiwum Cyfrowe, systematycznie zabezpiecza i ewidencjonuje fotografie, 

nagrania i filmy artysty. W planie jest udostępnienie ich w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl. 

 

 

 

 



W części drugiej spotkania uhonorowani zostaną laureaci ogólnopolskiego konkursu „Historie 

z rodzinnych archiwów”. W trakcie uroczystości nastąpi rozdanie pokonkursowej publikacji wszystkim  

laureatom. W książce opublikowano teksty stanowiące świadectwa tego, jak wydarzenia 

poszczególnych rodzin wpłynęły na historię Polski.  

Konkurs towarzyszył realizowanemu od 2019 r. projektowi „Archiwa Rodzinne Niepodległej” 

Realizowany on był w trudnych warunkach pandemii i ograniczeń z tym związanych, dlatego 

organizatorzy tego wydarzenia nie mogli spotkać się z laureatami konkursu osobiście. Laureaci, którzy 

podzielili się z Archiwami Państwowymi wspaniałymi rodzinnymi opowieściami, zostali obecnie 

zaproszeni do wspólnego świętowania właśnie w Dniu Darczyńcy – 6 grudnia. 


