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• Joanna Woźniak
Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Koszalinie
za lata 2017–2022
Aktualne władze Oddział SAP w Koszalinie:
Zarząd:
prezes – Joanna Woźniak
wiceprezes – Justyna Larwińska
sekretarz – Grzegorz Andryszak
skarbnik – Dorota Cywińska
Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – Rafał Kuligowski
wiceprzewodniczący – Grzegorz Olbryś
sekretarz – Ewa Drobkiewicz
W 2017 r. nowo wybrany zarząd oddziału podjął uchwałę nr 1/17
w sprawie dofinansowania członkom oddziału uczestnictwa w VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, który odbył się 20–22 września 2017 r.
oraz w XV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP. W zjeździe wzięło udział
12 członków oddziału.
W 2017 r. Zarząd Oddziału SAP w Koszalinie wnioskował do podmiotów
zewnętrznych o przyznanie dotacji celowych na realizację projektów edukacyjnych i popularyzatorskich w ramach działalności archiwalnej. Złożono
wnioski m.in. do: Urzędu Miasta Koszalin (trzy projekty edukacyjne w ramach
budżetu obywatelskiego, wszystkie zakwalifikowane do etapu głosowania na
szczeblu miejskim), Biura Programu Niepodległa (w ramach MKiDN, wnioskowaliśmy dwukrotnie o środki na realizację obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w drugiej turze grantowej wnioskowi SAP
Oddział Koszalin zabrakło 2 pkt do realizacji i przyznania środków), Prezydenta Miasta Koszalina w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.,
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a także wniosek o przyznanie tytułu „Wydarzenie Kulturalne Roku 2017”
imprezie pn. „Piknik rodzinny w Archiwum, czyli Noc Archiwów po raz
pierwszy”, która odbyła się 15 czerwca 2017 r. Organizatorem wydarzenia
było Archiwum Państwowe w Koszalinie przy współudziale SAP Oddział
w Koszalinie.
9 grudnia 2017 r. Joanna Woźniak, prezes oddziału, wzięła udział w szkoleniach przeprowadzonych przez Pracownię Pozarządową w ramach wspierania organizacji pozarządowych na terenie Koszalina. Szkolenia dotyczyły
zasady tworzenia wniosków aplikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem
ofert składanych w otwartych konkursach ogłaszanych przez Prezydenta
Miasta Koszalina na rok 2018. Osobny moduł dotyczył sprawozdawczości
i rozliczania pozyskanych środków.
W 2018 r. SAP Oddział w Koszalinie był współorganizatorem wydarzeń
w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów w Koszalinie. Zorganizowano
wydarzenie plenerowe pt. „Noc Archiwów 2.0 – Archiwum nie tylko aktami
wypełnione”, w ramach którego miały miejsce liczne pokazy, odczyty, prelekcje, warsztaty i konkursy. Partnerami wydarzenia były organizacje pozarządowe, z którymi oddział podjął współpracę, m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Pracownia Pozarządowa, Stowarzyszenie Klasyczny Koszalin.
W październiku 2018 r. oddział wziął udział w projekcie realizowanym
przez Pracownię Pozarządową pt. „Wspólnie świętujmy 100-lecie Niepodległości”, w ramach którego koszalińskie organizacje pozarządowe zorganizowały cykl wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i popularyzatorskich mających na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
W ramach projektu współorganizowano piknik na terenie Archiwum Państwowego w Koszalinie pn. „Niepodległa Regionalna”.
W 2018 r. Joanna Woźniak, prezes oddziału, wzięła udział w cyklu szkoleń
i spotkań przeznaczonych dla działaczy organizacji pozarządowych,
m.in. w spotkaniu dotyczącym zasad tworzenia wniosków aplikacyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem ofert składanych w otwartych konkursach
ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Koszalina oraz Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego, w warsztatach dotyczących programów graficznych
i wykorzystywania mediów społecznościowych w działalności organizacji
pozarządowych w ramach spotkań TechKlub Koszalin, w szkoleniu dotyczącym Programu Społecznik 2018 w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, w szkoleniu dotyczącym zmian w zapisach ustawy o ochronie
danych osobowych, które mogą wpłynąć na działalność organizacji pozarządowych, w koszalińskim Dniu Organizacji Pozarządowych, w spotkaniu

Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Koszalinie za lata 2017–2022

3

pt. TU-MITUP. NGO MEETUP KOSZALIN #1. We wrześniu 2018 r. prezes
wzięła udział w V Forum Edukatorów Archiwalnych w Łodzi. W listopadzie 2018 r. prezes oddziału zakwalifikowała się do programu Akademia
Liderów Partycypacji, który miał na celu wzmocnienie kompetencji
w zakresie rozwijania potencjału wewnętrznego organizacji. Program
ukończyła w grudniu 2018 r.
W 2019 r. zarząd oddziału odbył trzy spotkania robocze, których celem było
ustalenie udziału członków oddziału w warsztatach archiwalnych w Międzyzdrojach organizowanych przez SAP Oddział Szczecin, współorganizacji Nocy
Muzeów w Archiwum oraz Międzynarodowego Dnia Archiwów w Koszalinie,
organizacji VI Spotkania Forum Edukatorów Archiwalnych przy współpracy
z Sekcją Edukacji Archiwalnej SAP oraz spotkania w ramach Dnia Archiwisty
Rodzinnego 30 września 2019 r. oraz organizacji spotkania wigilijnego dla
członków oddziału.
18 maja 2019 r. SAP Oddział Koszalin współorganizował wydarzenie
plenerowe w Archiwum Państwowym w Koszalinie pn. „Sto lat Archiwom!”.
Przygotowano m.in. stanowisko promocyjne oddziału. Zorganizowano także
punkt informacyjny dotyczący prowadzenia archiwów rodzinnych i zabezpieczania dokumentów w warunkach domowych.
24 maja 2019 r. członkowie SAP Oddział Koszalin wzięli udział w warsztatach archiwalnych w Oddziale Archiwum Państwowego w Szczecinie na
Białej Górze (k. Międzyzdrojów). Spotkanie zostało zorganizowane przez
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Archiwum
Państwowe w Szczecinie.
8 czerwca 2019 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów Oddział
Koszalin współorganizował wydarzenie na terenie Archiwum Państwowego
w Koszalinie. Joanna Woźniak, prezes oddziału przeprowadziła warsztaty dla
otwartej publiczności pn. „Szukaj w archiwach – znajdź każdą informację”.
8 i 9 lipca 2019 r. w Koszalinie odbyto się VI spotkanie Forum Edukatorów
Archiwalnych zorganizowane przez SAP Oddział Koszalin, Sekcję Edukacji
Archiwalnej SAP oraz AP w Koszalinie. Oddział SAP wnioskował do Zarządu
Głównego o dotację celową w ramach dofinansowania wydarzenia. ZG udzielił dotacji celowej w kwocie 2000,00 zł. Podczas konferencji prezes oddziału
Joanna Woźniak przeprowadziła warsztaty z zakresu wykorzystywania
wydawnictw archiwalnych podczas zajęć edukacyjnych, a także wykorzystywania darmowych aplikacji internetowych w celach edukacyjnych.
30 września 2019 r. oddział współorganizował obchody Dni Archiwisty
Rodzinnego. Skarbnik oddziału Dorota Cywińska przeprowadziła warsztaty
z zakresu prowadzenia oraz zabezpieczania archiwaliów rodzinnych.
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9 czerwca 2019 r. prezes oddziału Joanna Woźniak reprezentowała oddział
podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Koszalinie.
7 października 2019 r. Joanna Woźniak reprezentowała oddział podczas
udziału w Koszalińskim Dniu Organizacji Pozarządowych.
11 grudnia 2019 r. prezes brała udział w warsztatach Design Thinking
organizowanych przez TechKIub Koszalin/Sekcja 3.0, uzyskując certyfikat
projektowania innowacyjnych rozwiązań Creative Skills for Innovation
w ramach programu edukacyjnego Projektanci Innowacji PFR prowadzonego
przez Google i Polski Fundusz Rozwoju.
W 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oddział nie
prowadził działalności.
W 2021 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oddział nie
prowadził działalności.
W 2022 r. oddział SAP w Koszalinie współorganizował warsztaty archiwalne. W wydarzeniu 20 maja 2022 r. w Archiwum Państwowym w Koszalinie uczestniczyli członkowie oddziału SAP w Szczecinie. W ramach wydarzenia odbyła się prelekcja dr. Kacpra Pencarskiego pt. „Archiwum Państwowe
w Koszalinie (1961–2022)”, a także Roberta Boruckiego pt. „Wybrane archiwa
rodzinne, zbiory i spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie.
Uczestnicy mogli wziąć udział w zwiedzaniu siedziby AP w Koszalinie; odbyła
się także wycieczka z przewodnikiem p. Sylwią Mytnik. Trasa wycieczki obejmowała Sanktuarium Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej, kościół filialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Iwięcinie oraz
promenadę morską w Mielnie.
Obecnie oddział opracowuje plan dofinansowania członkom uczestnictwa
w VIII Powszechnym Zjeździe Archiwistów w Łodzi. Oddział nie wybrał i nie
będzie reprezentowany przez delegatów w ramach XVI Krajowego Zjazdu
Delegatów.

