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• Paweł Gut
Sprawozdanie z prac władz SAP Oddział w Szczecinie
w kadencji 2017–2022
I. Władze oddziału
12 czerwca 2017 r. na walnym zgromadzeniu członków SAP Oddział
w Szczecinie wybrano nowe władze oraz delegatów na KZD w Kielcach.
Zarząd oddziału składał się z siedmiu osób: Paweł Gut – prezes, Krystyna
Chodor – wiceprezes, Jan Macholak – skarbnik, Urszula Markiewicz – sekretarz, Monika Żurawczyk, Michał Knitter, Marta Zalewska – członkowie.
Ponadto wybrana została oddziałowa Komisja Rewizyjna w składzie: Anna
Kandybowicz – przewodnicząca, Mirela Malinowska – sekretarz, Beata Proć –
członek. 27 października 2017 r., w związku z wybraniem na przewodniczącą
Głównej Komisji Rewizyjnej SAP, koleżanka Urszula Markiewicz zrezygnowała z funkcji sekretarza i członka zarządu oddziału. Nowym członkiem
zarządu i sekretarzem wybrany został Łukasz Kozłowski. W tym składzie
zarząd oddziału oraz Komisja Rewizyjna pracowały do końca kadencji.
Zarząd Oddziału SAP w Szczecinie zbierał się w trakcie kadencji
w 2017 – pięć razy, w 2018 – trzy razy, w 2019 – trzy razy, w 2020 – raz,
w 2021 – dwa razy.

II. Członkowie
W 2017 r. oddział SAP liczył 99 członków, jednak liczba osób opłacających
składki oraz biorąca udział w zebraniach i wydarzeniach była dużo niższa.
W trakcie kadencji zarząd w odpowiedzi na uwagi Komisji Rewizyjnej,
Zarządu Głównego, a także Głównej Komisji Rewizyjnej SAP przeprowadził
postępowanie weryfikacyjne. W jego efekcie w czerwcu 2019 r. wykreślono ze
stowarzyszenia 19 osób. Ponadto w trakcie kadencji sześć osób zrezygnowało
z członkostwa, a czterech członków zmarło (Edward Nowakowski w 2019 r.,
Maria Frankel w 2020 r., Dariusz Witulski w 2020 r., Irena Jaskólska w 2021 r.).
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Sprawozdania z działalności oddziałów terenowych SAP

W trakcie kadencji do stowarzyszenia przyjęto 14 osób. W maju 2022 r.
oddział liczy 84 członków.
Składki regularnie wpłacało 34–36 członków. Poprawa ściągalności należności nastąpiła w 2021 r., kiedy składkę członkowską opłaciło 48 osób. Ponadto 16
osób jest zwolnionych z opłacania składek (członkowie honorowi, emeryci).
W trakcie kadencji 2017–2022 Złotą Odznakę Stowarzyszenia Archiwistów Polskich odebrał członek honorowy SAP, skarbnik oddziału, kolega Jan
Macholak.

III. Działalność statutowa
W tracie kadencji 2017–2022 odbywały się zebrania walne i ogólne.
Łącznie było 14 spotkań. W ich trakcie prócz spraw organizacyjnych (sprawozdania roczne) wygłaszano również wykłady i prelekcje (10 wystąpień)
z zakresu archiwistyki, zarządzania dokumentacją i historii regionu. Wśród
prelegentów znalazł się m.in. prof. dr hab. Radosław Gaziński, dr hab. Maciej
Szukała, dr Janina Kosman, dr Radosław Pawlik. Ponadto Oddział SAP
w Szczecinie uczestniczył w zebraniach naukowych Archiwum Państwowego
w Szczecinie w 2020 i 2021 r.
Inną formą działalności były warsztaty archiwalne, których zadaniem było
poszerzanie wiedzy z zakresu archiwistyki oraz zarządzania dokumentacją,
a także integracja środowiska archiwistów. Pierwsze z nich, oddziału szczecińskiego i gorzowskiego, odbyły się 21 kwietnia 2018 r. w Archiwum Państwowym w Gorzowie. W ich trakcie wygłoszono dwa wykłady i poznano nowy
budynek AP w Gorzowie, wybudowany dla tej instytucji (drugi obiekt archiwalny w Polsce wybudowany po 50 latach). Kolejne spotkanie odbyło się
24 maja 2019 r. w Międzyzdrojach w Białej Górze. Warsztaty archiwalne
zorganizowano we współpracy z Archiwum Państwowym w Szczecinie.
Udział w nich wziął naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, burmistrz
Międzyzdrojów i 70 uczestników – archiwistów ze Szczecina, Koszalina
i Gorzowa Wlkp. Prócz wykładów i instruktarzy uczestnicy zwiedzili teren
koszarowy na Białej Górze oraz magazyny Oddziału Archiwum Państwowego
w Międzyzdrojach. Trzecie warsztaty, ze względu na stan pandemii COVID-19,
odbyły się dopiero w 2022 r., 20 kwietnia. Ich miejscem było Archiwum
Państwowe w Koszalinie, a uczestniczyli w nich członkowie oddziałów SAP
w Szczecinie i Koszalinie. Prócz wystąpień dotyczących archiwaliów ziemi
koszalińskiej, a także archiwów społecznych i rodzinnych, odbył się objazd
studyjny po Koszalinie i okolicy (Góra Chełmska, Iwięcino, Mielno).

Sprawozdanie z prac władz SAP Oddział w Szczecinie za lata 2017–2022
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Nową formą komunikacji z członkami oddziału stał się newsletter, który
od 2018 r. redaguje co miesiąc Łukasz Kozłowski (łącznie 32 numery newslettera). W 2021 r. uruchomił on także dla oddziału profil na FB, który aktualnie
obserwuje 127 osób.
W 2019 r. oddział ze środków własnych dofinansował druk publikacji
Radosława Pawlika, Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim na przełomie epok
(1498–1544), Warszawa–Szczecin 2019. W ramach prezentacji publikacji
oddział zorganizował dwa spotkania autorskie w Szczecinie (Książnica
Pomorska – 5 grudnia 2019) oraz w Kamieniu Pomorskim (Muzeum Ziemi
Kamieńskiej w Kamieniu – 14 grudnia 2019).
Ponadto Oddział SAP współpracował z Archiwum Państwowym w Szczecinie przy prezentacji książek dr. hab. Macieja Szukały, Archiwum Państwowe
w Szczecinie w latach 191–1945, Szczecin 2019 (spotkanie autorskie 5 marca
2020) oraz dr Janiny Kosman, Jedna biblioteka – trzy historie, Szczecin 2019
(spotkanie autorskie 11 maja 2022).
W 2021 r. Oddział SAP w Szczecinie był sponsorem (nagroda – tablet do
rysowania) i udziałowcem konkursu plastycznego dla młodych artystów
(uczniowie szkół plastycznych) „Witamy w Archiwum”, zorganizowanego
przez Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe
w Szczecinie. Finał konkursu miał miejsce 25 kwietnia 2022 r. (uroczystość
wręczenia nagród w sali senatu US).

IV. Kursy archiwalne
W ramach oddziału działał również w mijającej kadencji punkt kursów
Centrum Edukacji Archiwalnej SAP, którym kierował Andrzej Jabłoński.
Mimo dwóch lat pandemii odbyło się w latach 2017–2022 pięć kursów archiwalnych I stopnia.

