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• Julia Dziwoki

Sprawozdanie z działalności SAP  
Oddział w Częstochowie

Rok sprawozdawczy: 2020, 2021 oraz uzupełnienie o I połowę 2022 r.

I. Informacje ogólne

1. Adres siedziby oddziału
 42-200 Częstochowa, ul. Śląska 20

2. Władze oddziału

Zarząd
 prezes oddziału – dr hab. Julia Dziwoki, prof. UJD
 skarbnik – Dorota Wojciechowska
 członek (sekretarz) – Katarzyna Ziaja

Komisja Rewizyjnej
 przewodniczący – Aleksander Gąsiorowski
 członek – Franciszek Sobalski
 członek – Wojciech Karoń

3.  Liczba wszystkich członków oddziału  
stan z 31 grudnia 2020 r. wynosił 52 osoby; 2021 r. – 53

4.  Za rok sprawozdawczy składki członkowskie opłaciło 
ogółem: 17 wpłat (10 osób) / 2021 – 15 wpłat 
w tym w pełnej wysokości: 17 wpłat 
ze zniżką: 0 osób
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II. Działalność statutowa
1. Działalność organów statutowych

2020
•  W styczniu 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie byłego i nowo wybranego 

zarządu, mające na celu wprowadzenie nowych władz w zagadnienia finan-
sowe i inne.

•  W lutym 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego zarządu, którego 
efektem było wystąpienie prezes oddziału z wnioskiem o dotację celową do 
Zarządu Głównego SAP. Ewentualnie przyznana dotacja celowa miała być 
przeznaczona na realizację projektu związanego z obchodami Światowego 
Dnia Archiwisty 9.06.2020 r. Projekt pt. „Panteon Archiwistów” miał zostać 
zrealizowany przy współpracy z Archiwum Państwowym w Częstochowie. 
Zakładał on m.in. zorganizowanie konferencji połączonej z  wystawą oraz 
publikacją monografii pokonferencyjnej.

•  W październiku 2020 r. odbyły się dwa kolejne zdalne posiedzenia zarządu: 
odpowiednio 8 i  12 października 2020  r., które zaowocowały organizacją 
wykładów oraz staraniami o nieodpłatne udostępnianie sali na posiedzenia 
częstochowskiego oddziału SAP w siedzibie Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego im. Jana Długosza w  Częstochowie. Zostały one zwień-
czone sukcesem.

2021
•  W styczniu 2021 r. odbyło się posiedzenie zarządu mające na celu sfinalizo-

wanie kwestii sprawozdawczych.
•  W marcu 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie zarządu będące próbą zapla-

nowania przyszłych działań oddziału w kontekście sytuacji pandemicznej. 
Dodatkowo podczas posiedzenia przyjęto dwie uchwały, których efektem 
było zarejestrowanie nowych członków SAP Oddział w Częstochowie; są to: 
Krystian Parkitny i Andrzej Olszewski.

•  W marcu 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie zarządu, w trakcie którego 
powiadomiono o zgodzie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza w  Częstochowie na: nieodpłatne udostępnianie sali 
w budynku przy al. Armii Krajowej na potrzeby posiedzeń SAP oraz powie-
szenie tablicy SAP na elewacji ww. budynku z zastrzeżeniem, by korespon-
dencja była kierowana na skrytkę pocztową oddziału.

•  15 października 2021 r. zarząd częstochowskiego oddziału SAP brał udział 
w obchodach jubileuszu 75-lecia Archiwum Państwowego w Częstochowie, 
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w  ramach którego odbyła się konferencja naukowa pt.  „Nasze wczoraj 
i dziś. Rola archiwów państwowych w budowaniu lokalnej pamięci histo-
rycznej (…)”. Zarząd bardzo mocno zaakcentował swoją obecność w postaci 
wystąpienia dr hab. prof. UJD Julii Dziwoki z  referatem „Archiwum 
Państwowe w Częstochowie” jako Centrum Badań Regionalnych.

2022
•  18 lutego 2022  r. odbyło się zdalne posiedzenie częstochowskiego oddziału 

SAP mające na celu: kwestie sprawozdawcze za rok 2021, kwestie dotyczące 
uaktualnienia liczby członków oddziału, kwestie wypracowania wspólnego 
stanowiska oddziału wobec proponowanych zmian w statucie; kwestie infor-
macyjne dotyczące Krajowego Zjazdu Delegatów SAP oraz VIII  Powszech-
nego Zjazdu Archiwistów.
 Spotkanie zaowocowało również przyjęciem czterech nowych członków 
oddziału oraz wystosowaniem wniosku o nadanie honorowego członkostwa 
dr. Franciszkowi Sobalskiemu. Zadecydowano również o  wystąpieniu 
z  prośbą o  członkostwo honorowe wobec: Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego im. Jana Długosza w  Częstochowie oraz Archiwum 
Państwowego w Częstochowie.

•  6 kwietnia 2022  r. odbyło się stacjonarne posiedzenie częstochowskiego 
oddziału SAP. Podczas posiedzenia poinformowano raz jeszcze o konieczno-
ści wyboru nowych władz oddziału oraz delegatów w maju 2022 r. Dodat-
kowo posiedzenie zostało uświetnione wykładem prezes oddziału prof. Julii 
Dziwoki pt. „Sowieci w górnośląskich parafiach”.

•  25 kwietnia 2022  r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału SAP 
w  Częstochowie, mające na celu przygotowanie dokumentacji na walne 
zgromadzenie członków Oddziału SAP, planowane na dzień następny.

II. Działalność wydawnicza
Nie wydano żadnej publikacji.

III.  Działalność popularyzatorska (np. konferencje, 
sympozja, wystawy)

•  24 lutego 2020  r. w  sali wykładowej Biblioteki Głównej im. Władysława 
Biegańskiego został wygłoszony wykład, za którego organizację odpowia-
dała prezes dr hab., prof. UJD Julia Dziwoki. Wykład pt. „Stan archiwistyki 
czeskiej. Polonika w  archiwum ziemskim w  Opawie” wygłosił dr Karel 
Muller – dyrektor Archiwum Ziemskiego w Opawie.
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•  27 października 2020 r. za pomocą platformy Zoom odbył się zdalny wykład 
połączony z dyskusją. Wykład pt. „Dane, informacje i dokumenty w czasie” 
wygłosił dr inż. Kajetan Wojsyk – zastępca dyrektora do spraw europejskich 
w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie oraz 
wykładowca uniwersytecki.

•  10 grudnia 2020  r. za pomocą platformy Zoom, dzięki zaangażowaniu 
dr hab., prof. UJD Julii Dziwoki oraz dr. inż. Kajetana Wojsyka, został prze-
prowadzony kurs on-line „Zrozumieć e-administrację”. Kurs miał charakter 
wykładowo-warsztatowy i miał na celu pomóc zrozumieć, czym jest doku-
ment wirtualny oraz szeroko pojęta e-administracja.

IV. Warsztaty archiwalne
Nie odbyły się żadne kursy czy warsztaty archiwalne.

V. Plan działania na rok 2021 
Oddział SAP w  Częstochowie planuje cykl zdalnych spotkań-rozmów 

z przedstawicielami archiwum najważniejszych instytucji i urzędów w Często-
chowie (m.in. Archiwum IPN, Archiwum Sądowe, Archiwum Straży Miej-
skiej, Archiwum Kurii Diecezjalnej itp.). 

Przewidzianych jest 8–10 spotkań (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) 
z  władzami i/lub pracownikami archiwum, którzy opowiedzą członkom 
naszego stowarzyszenia, jak wygląda praca archiwisty „od kuchni” i jej specy-
fika w zależności od lokalizacji. 

Dodatkowo w  pierwszym półroczu przewidujemy stworzenie wystawy 
on-line, samodzielnie lub we współpracy z Archiwum Państwowym w Często-
chowie. Jeśli sytuacja pandemiczna poprawi się na tyle, by zorganizować 
konferencję z fizycznymi obradami, to chcielibyśmy zrealizować konferencję, 
którą zaplanowaliśmy na miniony już 2020 r., tj. „Panteon częstochowskich 
archiwistów”. Rozważamy też zorganizowanie ww. konferencji w  formacie 
zdalnym i wówczas miałaby ona miejsce w drugim półroczu 2021 r.

Jeżeli chodzi o  działania organizacyjne, to planujemy zrezygnować 
z dotychczas wynajmowanej sali i siedziby częstochowskiego oddziału SAP na 
rzecz siedziby w  Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 
Długosza w  Częstochowie oraz założenie skrytki pocztowej usprawniającej 
przepływ korespondencji.


