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• Łukasz Jaworski
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oddziału SAP w Łodzi
za okres od 12 czerwca 2017 r. do 27 maja 2022 r.
I. Informacje ogólne
1. Adres siedziby oddziału
91-415 Łódź, pl. Wolności 1
2. Władze oddziału
W wyniku wyborów do Zarządu Oddziału SAP w Łodzi 12 czerwca 2017 r.
w skład zarządu, który ukonstytuował się na pierwszym zebraniu zwołanym
tego samego dnia, weszli:
Łukasz Jaworski – prezes,
Anna Koza – wiceprezes,
Piotr Strembski – wiceprezes,
Izabela Matysiak-Aleksandrowicz – skarbnik,
Andrzej Wróbel – sekretarz,
Anna Szefler – członek,
Dominik Antoszczyk – członek.
Członkami Komisji Rewizyjnej oddziału SAP zostali wybrani:
Jolanta Jesionowska – przewodnicząca,
Anna Waś – członek,
Andrzej Drakoniewicz – członek.
W okresie sprawozdawczym członkowie oddziału uczestniczyli w pracach
władz naczelnych SAP. Piotr Zawilski pełnił funkcję wiceprezesa ds. współpracy z organizacjami społecznymi, w tym z Międzynarodową Radą Archiwów. Był także członkiem Rady Programowej Krajowego Centrum Edukacji
Archiwalnej. Andrzej Drakoniewicz był członkiem Zarządu Głównego,
Adrianna Bryk członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, ks. Kazimierz
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Dąbrowski – wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego. Andrzej Majchrzak
był członkiem Sekcji Archiwów Zakładowych, zaś Ilona Florczak i Tomasz
Matuszak wchodzili w skład Zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej.

II. Członkowie
W wyniku rezygnacji i przyjęć nowych członków oddział 31 grudnia 2021 r.
liczył 165 członków.

III. Działalność statutowa
1. Zarząd
W kadencji 2017–2022 odbyto 12 posiedzeń zarządu, w tym: w 2017 – dwa,
2018 – dwa, 2019 – trzy, 2020 – nie odbyło się, 2021 – trzy, 2022 – dwa (w tym
jedno w trybie zdalnym).
Na zebraniach zarządu ustalano pracę oddziału, omawiano sprawy organizacyjne, opłacanie składek członkowskich, zajmowano się weryfikacją i przyjmowaniem nowych członków. Dyskutowano i przygotowywano propozycję
warsztatów archiwalnych oraz tematykę zebrań ogólnych.

2. Zebrania ogólne
W okresie sprawozdawczym odbyło się dziewięć zebrań ogólnych członków. W ich trakcie informowano członków o działalności Zarządu Głównego
i Zarządu Oddziału SAP, dyskutowano nad propozycjami zmian w statucie
stowarzyszenia. Przedstawiono na nich 11 prelekcji, referatów, sprawozdań
i prezentacji:
• relacja z VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz ukonstytuowania się nowych władz stowarzyszenia (11 grudnia 2017 r., Andrzej
Drakoniewicz i uczestnicy zjazdu),
• referat „Nowoczesne standardy i metody przechowywania materiałów
archiwalnych” (2 października 2018 r., A. Drakoniewicz i P. Strembski),
• komunikat „Stan badań nad historią Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej”
(11 grudnia 2018 r., B. Pellowska-Chudobińska),
• referat „Trudne początki państwowej służby archiwalnej II Rzeczypospolitej” (18 kwietnia 2019 r., T. Matuszak),
• prezentacja monety okolicznościowej z okazji 100. rocznicy podpisania
Dekretu o archiwach państwowych (18 kwietnia 2019 r., T. Matuszak),
• relacja z Gali Archiwisty (18 kwietnia 2019 r., P. Strembski),
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• referat „Zaginione archiwum. Konserwacja odnalezionych akt przedwojennej łódzkiej policji 2014–2019” (5 listopada 2019 r., A. Ostaszewska
i P. Strembski),
• referat „Historia 100-lecia istnienia Archiwum Państwowego w Piotrkowie
Trybunalskim” (10 grudnia 2019 r., T. Matuszak),
• relacja z realizacji projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum
Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim” (20 września 2021 r., M. Hubka),
• relacja z realizacji projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum
Państwowym w Łodzi” (20 września 2021 r., Ł. Jaworski),
• komunikat „Uchwały Zarządu Głównego SAP dotyczące organizacji
XVI Krajowego Zjazdu Delegatów SAP oraz VIII Powszechnego Zjazdu
Archiwistów Polskich oraz harmonogramu prac Oddziału Łódzkiego SAP
w 2022 r.” (17 grudnia 2021 r., Ł. Jaworski).
Ponadto uczestnicy zebrania 17 grudnia 2021 r. zwiedzili Lapidarium
Detalu Architektonicznego, po którym oprowadził zebranych D. Antoszczyk.
Większość zebrań, oprócz charakteru informacyjnego, spełniała również
zadania edukacji archiwalnej. Podczas prelekcji pokazywano specjalnie przygotowane prezentacje multimedialne ilustrujące wystąpienia i często ukazujące dokumenty oraz sposoby ich wykorzystania czy postępowania z nimi.
Wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem zebranych i wywoływały
ożywioną dyskusję. Uczestnicy zebrań mogli otrzymać bezpłatne archiwalne
numery „Archiwisty Polskiego”. Zebrania ogólne członków oddziału odbywające się pod koniec roku miały zawsze swą część mniej oficjalną, przyczyniającą się do integracji członków oddziału.

3. Warsztaty archiwalne
W okresie sprawozdawczym członkowie OŁ SAP brali udział w warsztatach archiwalnych i wycieczkach:
• 23 marca 2018 r. – warsztaty w Archiwum Państwowym w Radomiu
(uczestnicy zapoznali się z zasobem, rolą i zadaniami stojącymi przed AP),
• 23–27 maja 2018 r. – wycieczka do Pragi,
• 1–2 września 2018 r. – wycieczka do Wrocławia,
• 20–23 września 2018 r. – wycieczka po województwie małopolskim,
• 28 września 2018 r. – warsztaty w Częstochowie (uczestnicy zwiedzili: klasztor
i bibliotekę na Jasnej Górze oraz Archiwum Państwowe w Częstochowie),
• 21 października 2018 r. – zwiedzanie Łodzi,
• 17 maja 2019 r. – warsztaty w Łowiczu i Nieborowie (uczestnicy zwiedzili
Muzeum w Nieborowie, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział
w Łowiczu oraz Muzeum Diecezjalne w Łowiczu),
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• 4–8 września 2019 r. – wycieczka: Szczecin, Peenemunde, Rugia, Świnoujście, Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Stargard),
• 29 września 2021 r. – zwiedzanie Archiwum Państwowego w Łodzi dla
uczestników kursu archiwalnego,
• 1 października 2021 r. – zwiedzanie Archiwum Państwowego oraz Muzeum
w Piotrkowie Trybunalskim,
• 17–21 maja 2022 r. – wycieczka w Beskid Śląski i Żywiecki.
Celem warsztatów, oprócz walorów edukacyjnych i poznawczych, było
integrowanie lokalnego środowiska archiwistów.

4. Działalność popularyzatorska
• 27 października 2018 r. – w Łodzi gościliśmy członków z Oddziału SAP we
Wrocławiu,
• 31 sierpnia 2019 r. – w Łodzi gościliśmy członków z Oddziału SAP
w Warszawie.
Zwiedzili oni budynki AP w Łodzi, poznali historię archiwum oraz dzieje
najstarszego oddziału SAP w Polsce.

5. Inne formy działalności
Członkowie Oddziału SAP w Łodzi organizowali i prowadzili kursy kancelaryjno-archiwalne w ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP.
Odbywały się one w Archiwach Państwowych w Łodzi i Piotrkowie
Trybunalskim.

6. Ogólne wnioski
Na działalność oddziału w kadencji 2017–2022 bardzo duży wpływ miała
sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Wiele zaplanowanych przedsięwzięć nie
udało się zrealizować. W 2020 r. nie udało się m.in. spotkać na Zlocie Archiwistów Polski Centralnej, który miał być zorganizowany we współpracy z Oddziałami SAP w Warszawie i Płocku. Także w 2020 r. odwołano warsztaty archiwalne
we Lwowie i Belwederze oraz jednodniowy wyjazd do Archiwum Państwowego
w Piotrkowie Trybunalskim i jego oddziału w Tomaszowie Mazowieckim.
Przez całą kadencję bardzo dobrze układała się współpraca z Archiwami
Państwowymi w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim, Lapidarium Detalu
Architektonicznego w Łodzi, Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Archiwum Zakładowym
Łódzkiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zarząd zawsze był wspierany i mógł liczyć na pomoc w sprawach organizacyjnych ze strony członków oddziału.

