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SPRAWOZDANIE
z działalności poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
w kadencji 2012-2017
Podstawy prawne działania
Poznański

Oddział

Stowarzyszenia

Archiwistów

Polskich

działa

zgodnie

z następującymi przepisami:
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r., poz.
210),
2. Statut Stowarzyszenia Archiwistów Polskich uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe
Delegatów SAP w dniu 8 września 2012 r.
Teren działania i siedziba
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu działa na terenie
województwa wielkopolskiego. Siedziba Zarządu Oddziału mieści się w budynku Archiwum
Państwowego w Poznaniu, przy ul. 23 Lutego 41/43.
Jednostki terenowe Oddziału
Przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
działa Studenckie Koło Naukowe SAP (od 1995 r.). Opiekunem naukowym Koła jest prof.
UAM dr hab. Irena Mamczak – Gadkowska.
W działalności Koła ważne miejsce zajmuje udział jego członków w konferencjach
poświęconych tematyce archiwalnej oraz coroczne czynne uczestnictwo w Ogólnopolskim
Zjeździe Studentów Archiwistyki. W mijającej kadencji, członkowie Koła uczestniczyli
w czterech takich Zjazdach: 10-12.04.2013 r. w Toruniu (XV Ogólnopolski Zjazd Studentów
Archiwistyki), 5-7.05.2014 r. w Opolu (XVI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki),
13-15.05.2015 r. w Katowicach (XVII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki),
11-13.05.2016 r. w Poznaniu (XVIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki),
5-7.04.2017 r. w Krakowie (XIX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki). Ponadto,
studenci organizują wykłady otwarte i odczyty, które wygłaszają pracownicy Zakładu
Archiwistyki lub zaproszeni goście. Równie ważne dla rozwijania zainteresowań członków
Koła są objazdy naukowe po archiwach i innych ośrodkach, które zajmują się
przechowywaniem materiałów archiwalnych.
Członkowie Oddziału
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Poznański Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich liczył, według stanu na
dzień 1 czerwca 2017 r., 139 członków. W okresie sprawozdawczym przyjęto do
Stowarzyszenia 45 osób, skreślono z listy członków 49 osób (35 - na mocy uchwały nr 1/2014
Zarządu Oddziału z powodu zalegania ze składkami, 10 – na skutek dobrowolnego
wystąpienia z SAP oraz 4 – na skutek śmierci).
W mijającej kadencji ze smutkiem pożegnaliśmy zmarłych członków poznańskiego
Oddziału SAP:
-

Czesławę Hruszkę (1921-2013) – pracownika Archiwum Państwowego w Poznaniu
zatrudnioną na stanowisku asystenta oraz adiunkta naukowo-badawczego; członka (od
1965 r.) założyciela Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu;

-

Jadwigę Miedzianowską (1954-2013) – starszego kustosza Archiwum Państwowego
w Poznaniu, członka SAP od 1979 r., członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich oraz przez wiele kadencji członka Zarządu poznańskiego
Oddziału SAP. J. Miedzianowska zatrudniona była jako archiwista w Oddziale
opracowania zasobu archiwalnego, a następnie na samodzielnym stanowisku
ds. ewidencji, gdzie prowadziła ewidencję zbiorczą zasobu archiwum i koordynowała
działalność Oddziałów zamiejscowych w zakresie ewidencji. Zajmowała się także
gromadzeniem

egzemplarzy

ewidencyjnych.

Gromadziła

skarbowych
dane

o

inwentarzy

pomocach

i

innych

środków

ewidencyjno-informacyjnych.

Współpracowała z Centralnym Ośrodkiem Informacji Archiwalnej w NDAP
w Warszawie. W 1980 r. zakładała w AP w Poznaniu Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność”. Była członkiem Komisji Metodycznej, działającej
w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz członkiem Zespołu Redakcyjnego
czasopisma „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”;
-

Benedykta Gryczkę (1930-2013) – pracownika i archiwistę zakładowego
Międzynarodowych Targów Poznańskich, członka SAP od 1996 r.,

-

Irenę Radtke (1923-2014) – pracownika Archiwum Państwowego w Poznaniu,
w którym pracowała od listopada 1951 do końca 1996 roku. Podczas pracy
w Archiwum zajmowała różne stanowiska służbowe oraz pełniła wiele funkcji
społecznych. Od 1970 r. była kierownikiem oddziału gromadzenia i opracowania
zasobu. W 1971 r. została mianowana samodzielnym pracownikiem naukowo –
badawczym, a w 1973 r. docentem. Na podstawie pracy o kancelarii miasta Poznania
do roku 1570 uzyskała doktorat w roku 1963. Autorka ponad 100 publikacji
(artykułów, rozdziałów podręczników, recenzji i komunikatów) z zakresu archiwistyki
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oraz dziejów kancelarii. Swoją szeroką wiedzę i doświadczenie wykorzystywała
również przez kilkadziesiąt lat prowadząc zajęcia dydaktyczne w Zakładzie
Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Była członkiem (od 1965 r.)
założycielem

Stowarzyszenia

Archiwistów

Polskich

i

członkiem

Polskiego

Towarzystwa Historycznego Oddział w Poznaniu;
-

Aleksandrę Czarnecką (1935-2016) – pracownika Archiwum Państwowego
w Poznaniu zatrudnioną na różnych stanowiskach (opracowanie zasobu archiwalnego,
obsługa pracowni naukowej i ewidencjonowanie mikrofilmów oraz przede wszystkim
kwerendy dla osób i instytucji zagranicznych), w ostatnim okresie na stanowisku
starszego kustosza; członka (od 1965 r.) założyciela Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich Oddział w Poznaniu.

Władze Oddziału
1. Walne Zebranie Członków Oddziału
W kadencji 2012-2017, poza zwołanym na dzień 1 czerwca 2017 r. Walnym Zebraniem
sprawozdawczo – wyborczym, innych walnych zebrań nie zwoływano.
2. Zarząd Oddziału
Zarząd Oddziału działał w następującym składzie:
1) Jan Miłosz – prezes,
2) Jolanta Niezborała- wiceprezes,
3) Piotr Klimecki – sekretarz,
4) Elżbieta Rogal- skarbnik,
5) Magdalena Bugajewska- członek Zarządu,
6) Małgorzata Kaczmarek - członek Zarządu,
7) Jarosław Matysiak - członek Zarządu.
W trakcie upływającej kadencji, Zarząd Oddziału spotykał się 29 razy na zebraniach, na
których omawiano przede wszystkim sprawy organizacyjne, finansowe i członkowskie.
Podjęto 26 uchwał, w tym 14 uchwał dotyczyło spraw członkowskich (przyjęcia, skreślenia
członków), 9 uchwał związanych było ze sprawami finansowymi (dofinansowanie kosztów
udziału członków SAP w konferencjach, zjazdach i in. imprezach), jedna uchwała dotyczyła
nadania pośmiertnie Jadwidze Miedzianowskiej odznaczenia „Za Zasługi dla Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich”, jedna uchwała związana była z powołaniem delegata na XIV
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i jedna uchwała dotyczyła
ogłoszenie konkursu prac magisterskich z zakresu archiwistyki.
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3. Komisja Rewizyjna Oddziału
Komisja Rewizyjna Oddziału SAP w Poznaniu działała w okresie sprawozdawczym
w następującym składzie:
1) Barbara Bielawna - przewodnicząca
2) Elżbieta Wojcieszyk – sekretarz,
3) Aleksandra Urbańska – członek.
Członkowie Oddziału w organach Zarządu Głównego SAP
W Zarządzie Głównym SAP zasiadają:
-

prof. Krzysztof Stryjkowski – Wiceprezes SAP ds. Naukowych

-

dr Jan Miłosz - członek Zarządu Głównego

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej jest natomiast mgr Henryk Krystek, zaś jej
członkiem – Stefan Olejniczak.
Na uwagę zasługuje również działalność innych członków Oddziału w organach
Zarządu Głównego SAP.
W ramach dwóch organów pomocniczych Zarządu Głównego SAP: Rady Naukowej
oraz Rady Programowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej oraz „Archiwisty
Polskiego” działają prof. Krzysztof Stryjkowski i ks. prof. Leszek Wilczyński.Z kolei
w Komisji Statutowo-Organizacyjnej zasiada dr Jan Miłosz.
Przewodniczącym Sekcji Archiwistów Samorządowych jest mgr Maciej Urbański.
Sekcja jest organizatorem corocznych zjazdów. W dniach 31 maja – 2 czerwca 2012 r. odbył
się w Lublinie IX Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych – tematem przewodnim było
zarządzania dokumentacją w urzędach administracji samorządowej po roku stosowania
instrukcji kancelaryjnej. X Zjazd obradował w dniach 19-21 września 2013 roku w Toruniu,
a poświęcony był nowym przepisom kancelaryjno-archiwalnym, EZD oraz roli archiwisty
zakładowego. W dniach 22-24 maja 2014 roku zorganizowano w Siemianowicach Śląskich
XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, nt. zarządzania oraz zabezpieczania
informacji w archiwach samorządowych. XII Zjazd odbył się w Gliwicach – w dniach 10-12
września 2015 roku. Jednym z istotniejszych punktów zjazdu była konferencja szkoleniowa
na temat m.in. zmian w przepisach prawa archiwalnego. Pod patronatem Prezydenta Miasta
Szczecina, w dniach 02-04.06.2016 r. w Urzędzie Miasta Szczecina obradował XIII Zjazd
Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP „Nowelizacja przepisów archiwalnych”. Obecnie
Sekcja organizuje swój XIV Zjazd, który obraduje w Kaliszu (1-3 czerwca).
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Wiceprzewodniczącą Sekcji Edukacji Archiwalnej jest prof. UAM Irena MamczakGadkowska. Sekcja, wspólnie z Zakładem Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Naczelną
Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowym w Poznaniu była
organizatorem konferencji naukowej: „Nowe funkcje archiwów”, która odbyła się
w Poznaniu, w dniach 24-25 października 2013 r. w Instytucie Historii UAM. Referat
wygłosił wówczas prof. Krzysztof Stryjkowski („U źródeł nowych funkcji archiwów”).
W dniach 16-17 września 2015 r. w konferencji pt. "Archiwa Polski i Europy: wspólne
dziedzictwo – różne doświadczenia”, która odbyła się w Warszawie, uczestniczyła prof.
UAM

Irena

Mamczak-Gadkowska,

wygłaszając

referat

pt.

„Rozwój

szkolnictwa

archiwalnego w Polsce w XX wieku”. Na tej samej konferencji dr Andrzej Prinke przedstawił
referat pt. „AREA – międzynarodowa sieć badawcza, poświęcona archiwom i archiwaliom
europejskim (program CULTURE 2000). Z doświadczeń polskiego użytkownika” Sekcja
Edukacji Archiwalnej SAP wraz z Zakładem Archiwistyki Instytutu Historii UAM oraz
Archiwum Państwowym w Poznaniu zorganizowały w dniach 13-14 października 2016 r.
konferencję pt. „Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa”.
Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia
Poznański Oddział SAP w realizował większość celów wynikających z zapisów § 11
statutu SAP, poza działalnością wykonywaną przez Stowarzyszenie w ramach Krajowego
Centrum Edukacji Archiwalnej (tj. m.in. prowadzenie działalności naukowo-badawczej
w dziedzinie archiwistyki, współpraca z administracją archiwalną w sprawach narodowego
zasobu

archiwalnego,

rotacyjnych,

zgłaszanie

przedsięwzięcia
wniosków

organizacyjno-prawne

dotyczących

regulacji

dotyczące
prawnych

archiwów
związanych

z działalnością archiwalną, prowadzenie działalności gospodarczej - zgodnie z przepisami
§ 12 statutu SAP). Jednak również i w tych dziedzinach środowisko poznańskich archiwistów
zaakcentowało swoją obecność, m.in. poprzez aktywny udział przedstawicieli Oddziału
w pracach Rady Programowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej oraz Rady
Programowej „Archiwisty Polskiego".
Prowadzenie działalności wydawniczej oraz inspirowanie publikacji związanych
tematycznie z celami Stowarzyszenia
(§ 11 ust. 3 statutu SAP)
Przy współpracy Archiwum Państwowego w Poznaniu wydano „Poznański Rocznik
Archiwalno - Historyczny" Rocznik XV (2012), natomiast ostatni, XVI Rocznik (2013)
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wydano także przy współpracy Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii UAM. Prowadzono
kolportaż ''Archiwisty Polskiego'' i "Poznańskiego Rocznika Archiwalno - Historycznego".
Koleżanki i koledzy z poznańskiego Oddziału SAP byli również autorami licznych
artykułów i komunikatów, publikowanych w fachowych czasopismach.
Poznański Oddział SAP był także współorganizatorem konkursu referatów
o zarządzaniu dokumentacją w ramach Studenckiego Seminarium Naukowego w dniu
4 czerwca 2013 r. w Poznaniu.
W dniu 13 czerwca 2012 r. Zarząd Oddziału przyjął uchwałę (nr 5/2012) w sprawie
ogłoszenia konkursu prac magisterskich z zakresu archiwistyki, kontynuując tym samym
inicjatywę zapoczątkowaną przez Zarząd Oddziału SAP poprzedniej kadencji. Ustalono skład
Komisji Konkursu: prof. Irena Mamczak-Gadkowska, dr Anna Ziółkowska, prof. Krzysztof
Stryjkowski, mgr Przemysław Wojciechowski, mgr Piotr Klimecki. W Konkursie mogli
wziąć udział absolwenci uczelni wyższych Wielkopolski. Ustalono termin zgłaszania prac
magisterskich powstałych i obronionych do dnia 30 września 2016 r. Na konkurs nie
wpłynęła jednak żadna praca.
Organizowanie zjazdów, konferencji i seminariów naukowych, odczytów, wystaw,
spotkań i innych przedsięwzięć mających na celu wzbogacenie wiedzy archiwalnej
i integrowanie środowiska archiwalnego
(§ 11 ust. 7 statutu SAP)
Podobnie do lat ubiegłych, realizacja tego celu miała charakter priorytetowy
w działalności poznańskiego Oddziału SAP, angażując znaczną ilość energii członków
Zarządu i większość środków finansowych. W ramach organizowanych spotkań realizowano
niejednokrotnie również inne cele wymienione oddzielnie w statucie Stowarzyszenia (w tym
zwłaszcza: upowszechnianie wiedzy archiwalnej wśród osób odpowiedzialnych za
działalność archiwalną, omawianie regulacji prawnych związanych z działalnością
archiwalną i zasadami postępowania z dokumentacją). Poniżej, w układzie rzeczowochronologicznym, przedstawiono najważniejsze przedsięwzięcia, których organizatorem lub
aktywnym uczestnikiem był poznański Oddział SAP:
Zjazdy, konferencje
Rok 2012. Na uwagę zasługuje liczebność poznańskiej delegacji, biorącej udział
w VI Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich oraz jej aktywność w obradach Komitetu
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Programowego, a także różnorodnych sekcji i paneli. Ponadto, udział w XIV Krajowym
Zjeździe Delegatów SAP we Wrocławiu (wrzesień 2012 r.).
Na zbliżającym się VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów w Kielcach prof. UAM Irena
Mamczak-Gadkowska, w ramach panelu „Doświadczenie i edukacja – drogi do zawodu
archiwisty, wystąpi z referatem zatytułowanym: „Doświadczenie i edukacja archiwistów
okresu międzywojennego (Drogi do zawodu archiwisty kadry archiwalnej okresu
międzywojennego)”. Moderatorem panelu „Metodyka archiwalna w archiwach – krajobraz
przed bitwą” będzie natomiast Hanna Staszewska (reprezentująca obecnie Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego), która wygłosi także referat pt. „Strategia opracowania
zasobu archiwalnego w archiwach – zarys problemu”. Z kolei w ramach panelu: „Archiwa
instytucji nauki i kultury ponad granicami” referat pt. „Erasmus – spotkania archiwalne”
wygłosi Anna Domalanus.
Rok 2013. Poznański Oddział SAP był współorganizatorem Konferencji Naukowej „Nowe
funkcje archiwów”, która odbyła się w dniach 24-25 października 2013 r. w Poznaniu
Uroczystości
Rok 2014. 25 listopada w kościele pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa (ul. Żydowska 34,
Poznań) odprawiono Mszę św. w intencji zmarłych archiwistów i członków Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich.
Rok 2015. W dniu 16 października Zarząd poznańskiego Oddziału SAP zorganizował
obchody Jubileuszu 50-lecia Oddziału SAP. W ramach obchodów, Anna Grzelachowska
wygłosiła referat pt. „50 lat Oddziału Stowarzyszanie Archiwistów Polskich w Poznaniu”.
Wspomnieniami dzielili się poprzedni prezesi poznańskiego Oddziału SAP: dr Przemysław
Wojciechowski („Przełom XX - XXI wieku”) i mgr Henryk Krystek („Ważna kadencja”).
Połowę kadencji obecnego Zarządu Oddziału SAP podsumowała Wiceprezes Oddziału
Jolanta Niezborała w wystąpieniu „Ostatnie lata”.
Spotkania i zebrania ogólne
Rok 2012:
-

w dniu 7 sierpnia – spotkanie członków Zarządu Oddziału SAP w Poznaniu z wybranymi
przez członków poznańskiego Oddziału SAP delegatami na XIV Krajowy Zjazd
Delegatów SAP, które odbyło się w Sali Konferencyjnej im. Prof. K. Kaczmarczyka
w Archiwum Państwowym w Poznaniu. W trakcie spotkania komentowano propozycje
zmian w statucie SAP oraz omawiano kwestie organizacyjne Zjazdu;
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-

w dniu 26 września w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu odbyło się ogólne
zebranie członków poznańskiego Oddziału SAP, w trakcie którego zrelacjonowano
przebieg VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich we Wrocławiu. Przemysław
Wojciechowski

przekazał

informację

dotyczącą

warsztatów

„Zabezpieczanie

dokumentacji w archiwach zakładowych” oraz panelu: „Przechowywanie i zabezpieczanie
materiałów archiwalnych – standardy i rzeczywistość”; Maciej Urbański mówił o panelu:
„Nowoczesne archiwa samorządowe jako miejsce zachowania historii państwa
i społeczeństwa”; Tadeusz Grabarz – o panelu: „Wartościowanie dokumentacji”; Hanna
Staszewska – omówiła przebieg panelu: „Archiwistyka cyfrowa – wyzwania XXI wieku”,
a Henryk Krystek – panelu: „Stare archiwa – nowe wyzwania”. Ponadto, członkom SAP
przedstawiono przebieg i wyniki XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich – o nowych władzach, zmianach w statucie oraz o programie
działań SAP na kolejną kadencję 2012 – 2017 mówiła Jolanta Niezborała;
-

w trakcie zebrania ogólnego w dniu 29 listopada w Sali Konferencyjnej im. Prof.
K.Kaczmarczyka Archiwum Państwowego w Poznaniu, z prezentacją multimedialną
"Promocja idei sprawiedliwego handlu i milenijnych celów rozwoju" wystąpiła Pani
Małgorzata Swędrowska. Znaczną część zebrania poświęcono natomiast promocji
nowego, XV numeru „Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego”. W trakcie
promocji, mgr Zuzanna Jaśkowska (Zakład Archiwistyki IH UAM) wygłosiła prelekcję
(połączoną z prezentacją multimedialną) pt. Archiwa Uniwersytetu w Saragossie
w Hiszpanii.
Rok 2013:

-

zebranie ogólne w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, w dniu 30
stycznia. W ramach zebrania uczestnicy wysłuchali w kolejności: sprawozdania Piotra
Klimeckiego (sekretarza Zarządu Oddziału SAP) z działalności poznańskiego Oddziału
SAP w 2012 r.; sprawozdania Elżbiety Rogal (skarbnika Zarządu) - z działalności
finansowej poznańskiego Oddziału SAP w 2012 r.; informacji ks. Romana Dworackiego
(dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu) o działalności Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu i Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w 2012r. oraz
planach i zamierzeniach na rok 2013; informacji Jana Miłosza (prezesa Zarządu Oddziału
SAP w Poznaniu) o planach poznańskiego Oddziału SAP na 2013 rok. Po tych
wystąpieniach, odbyła się dyskusja, w trakcie której zebrani poruszyli m.in. sprawę
planowanego wyjazdu studyjnego do Koszalina i Kołobrzegu, dzielono się też wrażeniami
z wystąpienia ks. R. Dworackiego, podkreślając nowoczesne rozwiązania techniczne
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Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (kody kreskowe na aktach i mikrofilmach,
karty kwerendzisty, możliwość elektronicznej rezerwacji archiwaliów, wyposażenie
Archiwum w nowoczesny skaner, zabezpieczenie materiałów archiwalnych w pudłach
z tektury bezkwasowej). Po przerwie i poczęstunku, Prezes Zarządu Oddziału SAP
w Poznaniu – Jan Miłosz, dziękując w imieniu członków poznańskiego Oddziału SAP za
lata społecznej pracy i ogromne zaangażowanie w wypełnianiu funkcji Prezesa Oddziału
SAP w Poznaniu, wręczył Przemysławowi Wojciechowskiemu upominek książkowy wraz
z okolicznościową dedykacją. Następnie odbyło się tradycyjne „Spotkanie kolędowe
poznańskich archiwistów” - śpiewano kolędy przy akompaniamencie keyboardu;
-

w dniu 9 kwietnia zebranie ogólne członków SAP połączone ze zwiedzaniem Zamku
Cesarskiego w Poznaniu;

-

w dniu 6 sierpnia zebranie ogólne połączone ze zwiedzaniem nowej części Biblioteki
Raczyńskich

w

Poznaniu

oraz

wystawy poświęconej historii

Biblioteki,

która

towarzyszyła otwarciu jej nowego skrzydła;
-

w dniu 19 listopada zebranie ogólne członków SAP w Sali Konferencyjnej im. Prof.
K.Kaczmarczyka Archiwum Państwowego w Poznaniu. W trakcie pierwszej części
zebrania uczestnicy wysłuchali w kolejności: wystąpienia dra Andrzeja Prinke "Moja
wielka przygoda. Spuścizna prof. Józefa Kostrzewskiego", sprawozdania z działalności
Studenckiego Koła Naukowego SAP, informacji po posiedzeniu Zarządu Głównego SAP.
Druga część zebrania została poświęcona promocji nowego numeru „Poznańskiego
Rocznika Archiwalno-Historycznego”. W tej części, zebrani mieli również możliwość
wysłuchania Grażyny Zaliwskiej, która w formie multimedialnej prezentacji przedstawiła
materiały archiwalne związane z Hipolitem Cegielskim (z okazji trwającego “Roku
H. Cegielskiego”).
Rok 2014:
-

w dniu 28 stycznia zebranie ogólne (noworoczno-kolędowe) w Archiwum
Archidiecezjalnym w Poznaniu. W ramach zebrania uczestnicy wysłuchali
w kolejności: sprawozdania Piotra Klimeckiego (sekretarza Zarządu Oddziału SAP)
zdziałalności poznańskiego Oddziału SAP w 2013 r.; sprawozdania Elżbiety Rogal
(skarbnika Zarządu) - z działalności finansowej poznańskiego Oddziału SAP w 2013
r.; informacji Jana Miłosza (prezesa Zarządu Oddziału SAP w Poznaniu) o planach
poznańskiego Oddziału SAP na 2014 rok. Po przerwie i poczęstunku, odbyło się
tradycyjne „Spotkanie kolędowe poznańskich archiwistów” - śpiewano kolędy przy
akompaniamencie keyboardu,
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-

w dniu 14 maja - zebranie ogólne członków SAP w Sali Konferencyjnej im. Prof.
K.Kaczmarczyka Archiwum Państwowego w Poznaniu. W trakcie zebrania uczestnicy
wysłuchali m.in. wystąpienia dra Andrzeja Prinke i dra Jarosława Matysiaka,
dotyczącego spuścizny Alojzego Matyniaka w Archiwum PAN Oddział w Poznaniu
oraz informacji dra Andrzeja Choniawki, dotyczącej zespołu: Akademicki Związek
Przyjaciół Łużyc –„PROŁUŻ” Zarząd Główny w Poznaniu w zasobie Archiwum
Państwowego w Poznaniu;

-

w dniu 4 listopada – zebranie ogólne członków SAP w Sali Konferencyjnej im. Prof.
K.Kaczmarczyka Archiwum Państwowego w Poznaniu. W trakcie zebrania uczestnicy
wysłuchali m.in. wystąpienia dra Jana Miłosza, pt. „Miejsca pamięci. Więzienia
w Wielkopolsce”. Druga część zebrania została poświęcona promocji monografii
prof. UAM dr hab. Krzysztofa Stryjkowskiego „Armii w darze. Uroczystość
przekazania broni ze zbiórki Funduszu Obrony Narodowej w Nowym Tomyślu 10
lipca 1938 roku w materiałach Archiwum Państwowego w Poznaniu”.

Rok 2015:
-

w dniu 28 stycznia – zebranie ogólne w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego
w Poznaniu. W ramach zebrania uczestnicy wysłuchali w kolejności: informacji
ks. Romana Dworackiego (dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu)
o działalności Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w roku 2014; sprawozdania
Piotra Klimeckiego (sekretarza Zarządu Oddziału SAP) z działalności poznańskiego
Oddziału SAP w 2014 r.; sprawozdania Elżbiety Rogal (skarbnika Zarządu) –
z działalności finansowej poznańskiego Oddziału SAP w 2014 r.; informacji Jana
Miłosza (prezesa Zarządu Oddziału SAP w Poznaniu) o planach poznańskiego
Oddziału SAP na 2015 rok. Po przerwie i poczęstunku, odbyło się tradycyjne
„Spotkanie

kolędowe

poznańskich

archiwistów”

-

śpiewano

kolędy

przy

akompaniamencie keyboardu;
-

w dniu 10 kwietnia – zebranie ogólne w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Zebranych powitał dr Michał Nowosielski - Dyrektor Instytutu. W trakcie wizyty
zaprezentowany został film o Instytucie Zachodnim w Poznaniu, zwiedzano również
gabinet prof. Krzysztofa Skubiszewskiego.

Rok 2016:
-

dnia 29 stycznia - spotkanie o charakterze sprawozdawczym poznańskiego Oddziału
SAP za rok 2015 połączone ze spotkaniem kolędowym w siedzibie Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu;
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dnia 16 grudnia – zebranie ogólne w Sali Konferencyjnej im. Prof. K.Kaczmarczyka

-

Archiwum Państwowego w Poznaniu poświęcone sprawom poruszonym na spotkaniu
Zarządu Głównego SAP z prezesami Oddziałów SAP w Warszawie 27 października
2016 r. oraz omówieniu przygotowań do VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów
Polskich w Kielcach - 20-22.09.2017 oraz XV Zjazdu Delegatów SAP w Kielcach
22-23.09.2017 r. i połączone z promocjami książek: prof. Krzysztofa Stryjkowskiego,
"Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Wielkopolsce w latach 1914-1939" oraz
Michała Janeczka, "Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu".
Rok 2017:
w dniu 27 stycznia, zorganizowano, już tradycyjnie, zebranie w siedzibie Archiwum

-

Archidiecezjalnego w Poznaniu. W ramach zebrania uczestnicy wysłuchali
w kolejności: sprawozdania Piotra Klimeckiego (sekretarza Zarządu Oddziału SAP)
z działalności poznańskiego Oddziału SAP w 2016 r., sprawozdania Elżbiety Rogal
(skarbnika Zarządu) - z działalności finansowej poznańskiego Oddziału SAP w 2016
r. oraz informacji Jana Miłosza o planach poznańskiego Oddziału SAP na 2017 rok.
Po przerwie i poczęstunku, odbyło się tradycyjne „Spotkanie kolędowe poznańskich
archiwistów” - śpiewano kolędy przy akompaniamencie keyboardu;
w dniu 23 maja odbyło się zebranie ogólne członków Oddziału SAP. Zebranie to

-

połączone było z wycieczką zabytkowym tramwajem N-102 po mieście Poznaniu
i zwiedzaniem Muzeum MPK przy ul. Głogowskiej.
Wycieczki – wyjazdy studyjne
Rok 2013. W dniu 14 czerwca zorganizowano jednodniowy wyjazd studyjny do Piły.
Program wycieczki obejmował m.in. wizytę w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział
w Pile oraz zwiedzanie miasta. Ponadto, w trakcie postoju w Chodzieży istniała możliwość
zrobienia zakupów w sklepie firmowym Fabryki Porcelany.
Rok 2014:
-

w dniu 13 czerwca zorganizowano wyjazd studyjny do Archiwum Państwowego
w Warszawie Oddział w Łowiczu. W trakcie wyjazdu jego uczestnicy mieli m.in.
możliwość zapoznania się z historią i zasobem AP w Warszawie Oddział w Łowiczu
oraz zwiedzenia Arkadii i Nieborowa,

-

w dniu 28 listopada – wyjazd studyjny członków i sympatyków poznańskiego
Oddziału SAP do Zakładu Karnego we Wronkach,

-

w dniu 12 grudnia - wyjazd studyjny członków i sympatyków poznańskiego
Oddziału SAP do Berlina. W programie wycieczki zaplanowano m.in. zwiedzanie
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twierdzy w Kostrzynie nad Odrą, spacer po Berlinie (Wyspa Muzeów, Brama
Brandenburska, Hotel Aldon, Reichstag, Weihnachtsmarkt – tradycyjny jarmark
bożonarodzeniowy).
Rok 2015:
-

w dniu 19 czerwca – wyjazd studyjny członków i sympatyków poznańskiego
Oddziału SAP do Torunia. W ramach wycieczki zapoznano się z historią i zasobem
Archiwum Państwowego w Toruniu, zwiedzano Toruń z przewodnikiem, a drodze
powrotnej nieco czasu poświęcono wieczornemu spacerowi po Ciechocinku,

-

w dniu 20 listopada – wyjazd studyjny członków i sympatyków poznańskiego
Oddziału SAP do Rawicza. W programie wycieczki było zwiedzanie Zakładu
Karnego oraz spacer po Rawiczu.

Rok 2016:
-

zorganizowano jednodniowy wyjazd studyjny dnia 20 maja – do Łodzi (zapoznanie
z historią i zasobem AP w Łodzi, zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem),

-

w dniu 30 listopada zorganizowano zwiedzanie Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Prowadzenie doradztwa w sprawach zawodowych archiwistów zakładowych oraz
organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej
(§ 11 ust. 9 statutu SAP)
W ramach opieki nad zabytkami piśmiennictwa i archiwaliami udzielano porad
archiwistom z archiwów zakładowych i działów zbiorów specjalnych bibliotek.
Organizowano pokazy metod restauracji akt i dokumentów dla uczestników kursów
kancelaryjno - archiwalnych (w Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych).
W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej im. Prof. K.Kaczmarczyka Archiwum
Państwowego w Poznaniu zorganizowano spotkanie o charakterze szkoleniowoinstruktażowym, w trakcie którego mgr Piotr Klimecki zapoznał zebranych z nowymi
uregulowaniami prawnymi dotyczącymi postępowania z dokumentacją.
Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami,
uczelniami, szkołami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz innymi
organizacjami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinach objętych działalnością
Stowarzyszenia
(§ 11 ust. 10 statutu SAP)
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Poznański Oddział SAP utrzymywał kontakty z Oddziałem Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Współpracował też z Zakładem Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza. Działa tam Studenckie Koło Naukowe SAP, skupiające studentów
archiwistyki. Oddział SAP w Poznaniu wspierał finansowo niektóre przedsięwzięcia Koła.
Współpracowano także ze Stowarzyszeniem Archiwistów Kościelnych.
Inne formy działalności
Członkowie poznańskiego Oddziału SAP uczestniczyli w licznych konferencjach, zjazdach
i szkoleniach, w których niejednokrotnie zabierali głos jako referenci lub których byli
współorganizatorami.
Członkowie Zarządu Oddziału wydawali opinie dotyczące członków SAP (proponowanych
do otrzymania odznaczeń oraz w związku z rekomendacją na stanowisko kierownicze).
Członkowie poznańskiego Oddziału SAP pomagali również w realizacji zarządzenia Nr 16
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie
współpracy archiwów państwowych z podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą
w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Opracowano apel
o pomoc i współpracę w nawiązaniu kontaktu z podmiotami, których materiały archiwalne
wchodzą w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego, a następnie
rozesłano go drogą elektroniczną wraz z ankietą oraz umieszczono na stronie internetowej
AP w Poznaniu.
Poznań, dnia 1 czerwca 2017 r.

