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• Agata Łazarz

Sprawozdanie z działalności  
Zarządu Oddziału SAP w Katowicach  

za okres od 24 maja 2017 r. do 31 maja 2022 r.

Zarząd oddziału wybrany na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich w  Katowicach 23 maja 2017  r. ukonstytuował się 
w składzie:

 prezes – Agata Łazarz,
 wiceprezes – Ewelina Kisiel,
 sekretarz – Joanna Sowa,
 skarbnik – Piotr Lis,
 członkowie – Piotr Matuszek i Grażyna Sokół-Szołtysek. 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
 przewodnicząca – Joanna Sieranc-Guzdek,
 wiceprzewodnicząca – Barbara Kurdyk,
 sekretarz – Krystyna Matyja.

W okresie trwania kadencji liczba członków SAP Oddział Katowice 
zmalała ze 110 do 104 osób, w  okresie tym wykreślono z  członkostwa 
w naszym oddziale 27 osób z powodu nieopłacenia składek członkowskich 
przez okres dłuższy niż dwa lata oraz z  przyczyn osobistych, a  przyjęto 
21 nowych członków.

Zarząd Oddziału SAP zwołał pięć walnych zebrań członków Oddziału SAP 
i spotkał się na 33 posiedzeniach, na których podjął 40 uchwał dotyczących 
przyjęcia bądź wykluczenia osób z członkostwa w naszym oddziale, dofinan-
sowania naszym członkom udziału w konferencjach, zjazdach, seminariach, 
wycieczkach szkoleniowych itp.

Członkowie oddziału uczestniczyli w VII Powszechnym Zjeździe Archiwi-
stów Polskich w  Kielcach, podczas którego jeden z  naszych członków  – 
Katarzyna Kwaśniewicz – w ramach panelu konserwatorskiego miała wystą-
pienie „O zasiekach i zasadzkach, czyli o tym, co można odkryć w księgach 
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po reperacjach introligatorskich”. Oddział nasz uczestniczył również 
w  XV  Krajowym Zjeździe Delegatów w  Kielcach w  liczbie 11 delegatów, 
spośród których dwie osoby  – prezes oddziału Agata Łazarz i  członek 
zarządu Piotr Matuszek  – zostali wybrani członkami Zarządu Głównego, 
a członek naszego oddziału Maciej Grychtoł został wybrany na członka Sądu 
Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym. 21 października 2017 r. gościliśmy 
wspólnie z Archiwum Państwowym w Katowicach 45 osób z wrocławskiego 
oddziału SAP, współuczestnicząc w  organizacji zwiedzania AP w  Katowi-
cach i współfinansując poczęstunek.

W trakcie trwania kadencji dofinansowano warsztaty archiwalne w Isteb-
nej, organizowane przez Archiwum Państwowe w  Katowicach, w  których 
uczestniczyli m.in. członkowie naszego oddziału. Zorganizowano również 
warsztaty archiwalne w  Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w  Chorzowie, 
podczas których 47 osób zapoznało się ze zbiorami historycznymi archiwum 
zakładowego tej jednostki organizacyjnej. 

W 2018 r., w trakcie walnego zebrania członków Oddziału SAP, Andrzej 
Kołodziej wygłosił referat na temat „Akta osobowe w świetle nowych prze-
pisów skracających ich okres przechowywania”. 

Celem naszych wyjazdowych spotkań i zebrań naukowych było zintegro-
wanie środowiska archiwistów i  podnoszenie ogólnej wiedzy archiwistów 
na temat zabytków architektury i piśmiennictwa.

Zarząd oddziału dofinansował następujące wyjazdy swoim 51 członkom:

•  VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Kielcach w 2017 r. – 31 osób;

•  XV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich w Cieszynie w 2018 r. – 10 osób;

•  Konferencja „Archiwa w  państwach totalitarnych Europy Środkowej 
i Wschodniej”, w Lublinie w 2018 r. – jedna osoba;

•  Konferencja Genealogiczna w Brzegu w 2018, 2019 i 2021 r. – dwie osoby;

•  XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Archiwa wyodrębnione 
w polskiej sieci archiwalnej” w Płocku w 2019 r. – jedna osoba;

•  XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie w 2019 r. – dwie osoby.

Zarząd Oddziału SAP dofinansował Dzień Archiwisty obchodzony w Archi-
wum Państwowym w  Katowicach w  2017. W  2020  r. odchodzącemu na 
emeryturę wieloletniemu członkowi władz naszego oddziału, p. Rolandowi 
Banduchowi, ufundowano prezent pożegnalny.
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Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju w latach 2020 i 2021 nie 
odbyły się walne zebrania członków oddziału oraz nie zrealizowano planów 
wyjazdowych, takich jak m.in. warsztaty archiwalne w  archiwum zakłado-
wym Urzędu Miejskiego w  Krakowie czy warsztaty plenerowe w  dzielnicy 
Katowic Nikiszowcu. 


