
1
Archiwista Polski, nr 1 (101)/2022 
ISSN 1425-9893

 
 
 
 
 
•  Bartosz Kapuściak, Marta Mszyca, Katarzyna Parkitna

Sprawozdanie z działalności SAP  
Oddział w Częstochowie  

za lata 2017–2019

Rok 2017
W 2017 r. odbyły się cztery spotkania członków oddziału: pierwsze w stycz-

niu, na którym dyskutowano nad zmianami do statutu, drugie w maju, wtedy 
dokonano wyboru nowego zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oraz delega-
tów, kolejne w  paździemiku, wygłoszony został wówczas przez Bartosza 
Kapuściaka referat pt.  ,,Prezentacja zasobu Archiwum Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w Częstochowie”, omówiono też sprawozdanie z VII Powszech-
nego Zjazdu Archiwistów oraz XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP. Ostatnie 
spotkanie odbyło się w grudniu i przybrało charakter towarzysko-świąteczny.

W 2017 r. SAP Oddział w Częstochowie wszedł we współpracę z Oddziałem 
IPN-KŚZpNP w  Katowicach oraz Muzeum Monet i  Medali Jana Pawła  II 
i zainaugurowano cykl ,,Częstochowskich spotkń historyczno-archiwalnych”. 
Pierwsze takie spotkanie odbyło się 16 listopada 20I7 r. Gościem był dr Witold 
Bagieński, który opowiadał o likwidacji zbioru wyodrębnionego IPN.

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. odbył się kurs archiwalny I stopnia.

Rok 2018
W 2018 r. odbyły się trzy spotkania człoków oddziału: pierwsze w styczniu – 

sprawozdawcze, drugie, w  październiku, przybrało charakter organizacyjny; 
dyskutowano na temat poszerzenia działalności naszego oddziału. Ostatnie 
spotkanie odbyło się w grudniu i miało wydźwięk towarzysko-świąteczny.

W 2018 r. SAP Oddział w Częstochowie kontynuował współpracę z Oddzia-
łem IPN-KŚZpNP w Katowicach oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II 
w  Częstochowie i  prowadził cykl ,,Częstochowskich spotkań historyczno-
-archiwalnych”. W 2018 r. odbyło się pięć takich spotkań:
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•  18 stycznia – spotkanie z prok. Ewą Koj – naczelnik Oddziałowej KŚZpNP 
IPN w Katowicach i prok. Michałem Skwarą – z Oddziałowej KŚZpNP IPN 
w Katowicach pt. ,,Śledztwo w sprawie zamachu na Papież”,

•  15 lutego  – spotkanie z  dr Moniką Komaniecką-Łyp z  Oddziału IPN 
w Krakowie pt. ,,Kuria krakowska pod obserwacją i na podsłuchu”,

•  17 maja  – spotkanie z  Łukaszem Cięgoturą  – dyrektorem AW w  Nowym 
Dworze Mazowieckim i dr. Pawłem Piotrowskim – pracownikiem Wojsko-
wego Biura Historycznego, pt. ,,Archiwistyka wojskowa”,

•  4 października  – wykład prof. Wiesława Jana Wysockiego z  UKSW 
pt. ,,Testament Marszałka”,

•  15 listopada – wykład prof. Juli Dziwoki z UJD pt. „Nie tylko księgi metry-
kalne. Bogactwo archiwów kościelnych”.
Dodatkowo odbyło się w kwietniu 2018 r. spotkanie w Ośrodku Dokumentacji 

Dziejów Częstochowy i mogliśmy zwiedzić Muzeum Żydów Częstochowian.
W grudniu 2018 r. odbył się kurs archiwalny I stopnia.

Rok 2019
W 2019 r. miało miejsce jedno spotkanie w siedzibie Oddziału SAP, dokład-

nie 10 maja odbyło się szkolenie z Magdaleną Wawrzkiewicz-Gajdą – kierow-
nikiem Oddziału II nadzoru archiwalnego i dokumentacji o czasowym okresie 
przechowywania Archiwum Państwowego w Częstochowie oraz Sergiuszem 
Czarnotą i Grzegorzem Rozinem, którzy zapoznali nas z najnowszymi przepi-
sami dotyczącymi porządkowania i przekazywania akt do archiwum.

Zaplanowarto także spotkanie o charakterze towarzysko-świątecznym na 
grudzień 20I9 r.

26 maja 2019 r. nasz oddział uczestniczył w Rodzinnym Pikniku Podmio-
tów Ekonomii Społecznych w ramach 29. obchodów Dni Samorządu Teryto-
rialnego w Częstochowie na Promenadzie im. Czesława Niemena.

W 2019 r. SAP Oddział w Częstochowie kontynuował współpracę z Oddzia-
łem IPN-KŚZpNP w Katowicach oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II 
w  Częstochowie i  prowadził cykl ,,Częstochowskich spotkań historyczno-
-archiwalnych”. Odbyły się cztery takie spotkania:
•  31 stycznia z prof. Filipem Musiałem, dyrektorem Oddziału IPN w Krakowie 

pt. ,,1989 – między pluralizmem a marzeniem o demokratyzacji”,
•  13 marca z dr Renatą Dziechciarz, naczelnikiem Oddziałowego Archiwum 

IPN, Wojciechem Krupą z  Referatu Gromadzenia oraz Augustynem Brze-
ziną, pracownikiem punktu IPN w  Częstochowie pt.  „Częstochowa i  jej 
mieszkańcy w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej”,
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•  12 września z dr. Markiem Szymaniakiem, kierownikiem Działu Naukowego 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pt. „Obraz polskiego doświadczenia 
wojennego na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej”.

•  12 grudnia z  Elżbietą Surmą-Jończyk, dyrektor Archiwum Państwowego 
w  Częstochowie pt.  ,,Najciekawsze dokumenty w  zasobie Archiwum 
Państwowego w Częstochowie – nabytki ostatnich lat”.
W czerwcu 2019 r. odbył się kurs archiwalny I stopnia.
SAP Oddział w  Częstochowie wszedł we współpracę z  RODN ,,WOM” 

w Częstochowie i na 3 marca 2020 r. zaplanował konkurs archiwalno-histo-
ryczny dla szkół średnich. Opiekę merytoryczną nad konkursem objęła 
prof. Julia Dziwoki.


