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• Anna Jankowska

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

Stan osobowy Oddziału SAP w  Radomiu na dzień 26 czerwca 2017  r. 
wynosił 64 członków. W  okresie minionej kadencji stan ten zmienił się. 
Do stowarzyszenia, w omawianym okresie, przystąpiło 28 nowych członków. 
Na posiedzeniu 15 grudnia 2017  r., 7 października 2019  r. i 9 maja 2022  r., 
Zarząd Oddziału SAP, działając na podstawie § 55 ust. l pkt 6 Statutu SAP, 
dokonał weryfikacji listy członków i na podstawie § 18 ust. 3 oraz § 19 ust. l 
pkt  2 skreślił z  listy członków 21 osób zalegających ze składkami. Wszyscy 
skreśleni z listy zostali wcześniej wezwani do uregulowania zaległych płatno-
ści. Dodatkowo z członkostwa w stowarzyszeniu zrezygnowało dziewięć osób. 
W związku z powyższym na koniec kadencji, według stanu z 23 maja 2022 r., 
Oddział SAP w Radomiu liczy 62 członków.

Zarząd Oddziału SAP w Radomiu rozpoczął swoją pracę w następującym 
składzie: Anna Jankowska  – prezes, Mariusz Góźdź  – zastępca prezesa, 
Agnieszka Lewandowska  – sekretarz, Dorota Kitlas-Gawin  – skarbnik oraz 
Maciej Dębicki – członek. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 zebrań ogólnych wszystkich 
członków, w  tym trzy zebrania sprawozdawcze, na których Zarząd Oddziału 
SAP, po przedstawieniu sprawozdania rocznego, otrzymywał każdorazowo 
absolutorium. W  związku z  sytuacją epidemiczną nie zorganizowano zebrań 
sprawozdawczych w 2021 i 2022 r. Jednak sprawozdania z działalności meryto-
rycznej, jak i finansowej, były wysyłane w terminie do Zarządu Głównego SAP.

Tradycją naszego oddziału było organizowanie pod koniec roku spotkań 
świąteczno-noworocznych. Były trzy takie zebrania w  okresie omawianej 
kadencji. Integracji środowiska archiwalnego służyła również organizacja 
Ostatków Archiwalnych w Archiwum. W sumie wzięło w nich udział 65 osób.

Pozostałe zebrania wszystkich członków miały charakter szkoleniowo-
-informacyjny i służyły integracji środowiska archiwalnego.
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Pierwsze z nich odbyło się 9 października 2017 r. Omówiono na nim prze-
bieg XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP oraz zapoznano członków oddziału 
z jego postanowieniami. W zjeździe uczestniczyło sześciu członków oddziału.

Następne zebranie odbyło się 22 października 2018  r. i  miało charakter 
szkoleniowy. Członkowie SAP zostali zapoznani z Rozporządzeniem o ochro-
nie danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 r. Szkolenie prze-
prowadził prezes SAP Kazimierz Jaroszek.

Następne zebranie odbyło się 21 października 2019 r. Zaprezentowano na 
nim film pt.  „Refleksja o dr Helenie Kisiel”. Dr Helena Kisieli była jednym 
z  członów założycieli SAP o. Kielce, a  po powstaniu oddziału w  Radomiu 
w 1995 r. weszła w skład Komisji Rewizyjnej. Pani Kisiel przez wiele lat spra-
wowała funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w  Kielcach i  Radomiu. 
Po projekcji filmu przedstawiono informację na temat działalności i sytuacji 
gospodarczej SAP. 

Kolejne tego typu zebranie miało miejsce 6 września 2021 r. Omówiono na 
nim potrzebę opracowania kodeksu etycznego archiwisty. Po burzliwej dysku-
sji członkowie naszego oddziału zgodzili się, że nie ma potrzeby opracowania 
takiego kodeksu.

Ważne wydarzenie miało mieć miejsce we wrześniu 2020 r. Nasz oddział 
obchodził 25-lecie swojego istnienia. Niestety, wybuch pandemii w  marcu 
2020 r. spowodował rezygnację z planowanej uroczystość. Dopiero rok później 
przygotowano spotkanie integracyjne, które było połączone ze skromnymi 
obchodami 25-lecia oddziału. Wzięło w nim udział 14 członków.

W 2019  r. 25 maja zorganizowano wyjazd naukowy do Szydłowca 
i Orońska. Wzięło w nim udział 15 członków. Po Szydłowcu oprowadzał nas 
członek oddziału Krzysztof Skarżycki. W Szydłowcu uczestnicy objazdu zapo-
znani zostali z historią tego 600-letniego grodu Odrowążów, Szydłowieckich, 
Radziwiłłów. Członkowie mieli możliwość obejrzenia szydłowieckich zabyt-
ków, m.in. synagogi rzemieślniczej, ruin kościoła św. Ducha, ratusza, który 
góruje nad rynkiem oraz kościoła pod wezwaniem św. Zygmunta Króla 
Burgundzkiego. Kolejną atrakcją było zwiedzanie jednego z najbardziej rozpo-
znawalnych zabytków Szydłowca, jakim jest zamek, w  którym mieści się 
jedyne w  Polsce Muzeum Instrumentów Ludowych. Oprócz zwiedzania 
ekspozycji członkowie mieli możliwość spróbowania swoich sił w  grze na 
tradycyjnych, ludowych instrumentach, jak burczybas czy ligawa. Następnym 
punktem objazdu było Orońsko i Centrum Rzeźby Polskiej, gdzie w Muzeum 
Rzeźby Współczesnej była prezentowana wystawa Katarzyny Józefowicz 
pt.  „Miedzy słowami”. Artystka w swoich instalacjach wykorzystuje papier, 
materiał wyjątkowo kruchy i nietrwały, podatny na uszkodzenia, zmieniający 
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się wraz z upływem czasu. Natomiast w pałacu Józefa Brandta była prezento-
wana wystawa pt. „Bestiarium”. 

Uczestnikom objazdu zostało zaprezentowane jedno z  dwóch archiwów 
prowadzonych przez Centrum Rzeźby Polskiej, tj. archiwum artystów. 
Na  temat specyfiki archiwum artystów prelekcję poprowadziła Izabela 
Sosnowska-Kozieł. Archiwum to gromadzi wszelkie informacje o  artystach 
i nie zaprzestaje ich zbierać z datą śmierć twórców. Objazd był zakończony 
ogniskiem.

W czasie ostatniej kadencji Zarząd Oddziału SAP w  Radomiu odbył 
12  posiedzeń. Ich przedmiotem była działalność statutowa oraz sprawy 
o charakterze organizacyjno-administracyjnym. 

Ośrodek Dydaktyczny Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej 
w  Radomiu zorganizował kursy kancelaryjno-archiwalne I  i  II stopnia, 
w trakcie których przeszkolono ponad 80 osób. Zorganizowano również cztery 
szkolenia jednodniowe w trzech instytucjach, w których przeszkolono ponad 
60 osób.


