Agata Radecka
Prezes Oddziału SAP w Płocku
Sprawozdanie SAP O/Płock za okres kadencji 2012-2017
W okresie sprawozdawczym nastąpiła duża rotacja członków SAP O/Płock. Do
stowarzyszenia przystąpiło wielu archiwistów zakładowych. Poza tym w 2016 roku Dyrektor
Archiwum Państwowego w Płocku wypowiedział umowę na używanie adresu Archiwum
Państwowego w Płocku do celów działalności SAP O/Płock. Zarząd stowarzyszenia został
poproszony o zapewnienie sobie nowego adresu i siedziby. Działania Zarządu doprowadziły
do podpisania umowy użyczenia pomiędzy Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku
a Zarządem Głównym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich na wynajem lokalu biurowego
przy ul. Kilińskiego 12 .
Pomimo trudności działalność stowarzyszenia przedstawiała się następująco:
1. Działalność wydawnicza
Okres sprawozdawczy SAP O/Płock rozpoczął od kontynuacji prac nad projektem „Majątki
ziemskie powiatu płockiego na mapach z XIX i XX wieku” realizowanym wspólnie
z Archiwum Państwowym w Płocku, Muzeum Mazowieckim w Płocku i Towarzystwem
Naukowym Płockim. Polegały one na opracowaniu zebranych materiałów i rozpoczęciu prac
dotyczących wydania albumu zatytułowanego „Majątki ziemskie powiatu płockiego na
mapach z XIX i XX wieku”.
Wspólnie z Archiwum Państwowym w Płocku od 2015 roku SAP O/Płock współfinansował
wydanie Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego – wydawnictwa regionalnego
mającego na celu przybliżenie historii Mazowsza Płockiego.
Ponadto w 2015 roku w jubileuszowej publikacji Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
ukazał się artykuł autorstwa dr Tomasza Piekarskiego ukazujący historię SAP O/Płock oraz
przybliżający kierunki działania stowarzyszenia.
2. Działalność popularyzatorska
W okresie sprawozdawczym SAP O/Płock corocznie angażował się w organizację konkursu
historyczno-archiwalnego dla młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu płockiego,
sierpeckiego i gostynińskiego. Obejmował on swym zakresem znajomość źródeł
historycznych od średniowiecza do 1918 roku oraz form działalności archiwów
państwowych.
W 2016 roku odbyło się zebranie członków SAP O/Płock, które zostało poświęcone dziejom
cukrownictwa na Mazowszu. Ciekawa historia dwóch cukrowni zainteresowała przybyłych
członków stowarzyszenia oraz gości.
3. Inne formy działalności
W 2014 i 2015 roku SAP O/Płock realizował usługę polegająca na archiwizowaniu
dokumentów Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łąck.
W 2015 roku utworzono przy Krajowym Centrum Edukacji Archiwalnej Grupę Kursową
w Płocku. Kierownikiem Grupy została p. Agata Radecka. Wykładowcami: p. Agata
Radecka, p. Przemysław Franciszkiewicz, p. Jolanta Leśniewska, p. Tomasz Piekarski.
Przewodniczącym Komisji egzaminacyjnej został p. Tomasz Piekarski.
W ramach KCEA GK w Płocku przeprowadzono 4 kursy kancelaryjno-archiwalne (I i II
stopnia) oraz jednodniowe szkolenie dotyczące zmian w prawie archiwalnym.

