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W ramach współpracy z Zachodniopomorskim Towarzystwem Genealo-
gicznym POMERANIA, 12 stycznia w Archiwum Państwowym w Szcze-
cinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu hi-
storyczno-genealogicznego „Skąd ród mój, skąd moje korzenie?” zorga-
nizowanego pod Honorowym Patronatem Wojewody Zachodniopomor-
skiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Archi-
wum Państwowego w Szczecinie dla uczniów szkół podstawowych z te-
renu województwa zachodniopomorskiego. Na konkurs zostało nadesła-
nych 61 prac z 24 zachodniopomorskich szkół, komisja konkursowa wyło-
niła dwoje głównych laureatów, którymi zostali: Natalia Fedoruk ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Sławnie i Krzysztof Ożarowski ze Szkoły Podsta-
wowej w Gogolicach. Nagrodami wyróżniono także kolejnych sześcioro 
uczniów. Biorąc pod uwagę wysoką jakość prac, Dyrektor Archiwum Pań-
stwowego w Szczecinie ufundował specjalną nagrodę. Wyróżnienie przy-
znało także współpracujące z ZTG POMERANIA, Stowarzyszenie Kresy 
Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć. Wszyscy biorący w konkursie udział 
uczniowie otrzymali dyplomy, a dla uczniów szkół, z których zostali wy-
łonieni laureaci, zapowiedziano przeprowadzenie warsztatów genealo-
gicznych.
Najważniejszymi celami konkursu było zainspirowanie uczniów szkół 
podstawowych do poznawania historii swoich rodzin w oparciu o pozy-
skane informacje i posiadane pamiątki rodzinne oraz kształtowanie świa-
domości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie wiedzy o hi-
storii Polski i regionu w połączeniu z historią własnych rodzin. Istotne jest 
również nabywanie myślenia historycznego i pogłębianie relacji rodzin-
nych w trakcie zbierania materiałów, a także utrwalanie zebranych infor-
macji dla następnych pokoleń.

W sobotę 27 stycznia w zabytkowej siedzibie szczecińskiego Archiwum 
Państwowego odbył się 106. Plener „Migawki” Radia Szczecin, cyklicznej 
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audycji traktującej o tajnikach fotografowania. Wzięło w nim udział oko-
ło 40 miłośników fotografii pod kierunkiem redaktora Andrzeja Kutysa 
z Radia Szczecin. Fotografowano kompleks budynków archiwalnych przy 
ul. św. Wojciecha 13, jego wnętrza, w tym gabinet dyrektora, bibliotekę, 
salę magazynową, zabytkowe wyposażenie, a przede wszystkim bezcen-
ne archiwalia – świadków historii miasta i regionu. Archiwum – jego sie-
dziba i zasób – okazały się być niezwykle wdzięcznymi obiektami zainte-
resowania miłośników fotografii. 

W lutym Archiwum Państwowe w Szczecinie wsparło III Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie w realizacji projektu 
„Świadomy Patriotyzm”, w ramach którego zaplanowano warsztaty hi-
storyczno-archiwalne. Dyrektor szczecińskiego Archiwum Państwowego 
Pan dr hab. Krzysztof Kowalczyk objął projekt Honorowym Patronatem. 

W sobotę 17 marca szczecińskie Archiwum Państwowe znalazło się na jed-
nej z tras turystycznych przygotowanych przez Zachodniopomorskie Sto-
warzyszenie Pilotów i Przewodników z okazji VI Dnia Przewodnika Tu-
rystycznego w Szczecinie. Odwiedzającym odsłoniliśmy arkana naszej co-
dzienności, pokazaliśmy archiwalne miejsca dostępne dla użytkowników 
i te na co dzień zamknięte przed postronnymi. Była to przede wszystkim 
jedna z nielicznych okazji do przyjrzenia się z bliska niektórym z bezcen-
nych, pomorskich świadectw historii.

12 kwietnia gościliśmy w archiwum laureatów VIII Międzyszkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Policach GRYFIK 2018. Zajęcia warsztatowe w Archiwum 
Państwowym w Szczecinie były nagrodą specjalną dla uczestników kon-
kursu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Nasi Goście zapoznali się z tajni-
kami archiwalnej codzienności, naszą pracą, zadaniami, a przede wszyst-
kim mogli zobaczyć pomorskie źródła archiwalne. Zwiedzając zabytko-
wą siedzibę AP w Szczecinie przy ul. św. Wojciecha 13, odwiedzili ga-
binet dyrektora, bibliotekę, pracownię konserwacji materiałów archiwal-
nych, pracownię digitalizacji oraz weszli do niedostępnego zazwyczaj ar-
chiwalnego magazynu. 

24 kwietnia, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu plastycz-
nego dla uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych i gimna-
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zjalnych pn. „Szczecińskie Strajki 1988”, którego organizatorami byli: Za-
chodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska-Kulesza, 
Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie Pan Krzysztof Kowal-
czyk oraz Prezes Fundacji Polskich Wartości Pan Wojciech Woźniak. Na 
konkurs wpłynęło blisko 400 prac. Zwycięska praca, której autorką jest 
Natalia Czaboćko, była prezentowana jako jeden z elementów wystawy 
pt. „Szczecińska droga do wolności. Strajki 1988 roku”, stanowiąc swo-
isty transfer międzypokoleniowy. Celem konkursu było zaprezentowa-
nie wiedzy i talentów plastycznych dzieci oraz młodzieży poprzez stwo-
rzenie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych 
ze szczecińskimi strajkami w 1988 roku. Był to jeden z elementów obchodów 
upamiętniających 30. rocznicę strajków w Szczecinie w 1988 roku. Stano-
wił formę upowszechnienia wśród uczniów zachodniopomorskich szkół 
i placówek oświatowych wiedzy na temat protestów szczecińskich robot-
ników oraz miał umożliwić uczestnikom lepsze zrozumienie doniosłych 
i przełomowych wydarzeń w dziejach regionu zachodniopomorskiego. 
Projekt był realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

W dniach 16–17 maja w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2018 od-
były się prelekcje „Szkolne życie dawnego Szczecina” w dwóch szczeciń-
skich liceach – II i IX – zorganizowane przez Koło Nr 9 Bibliotek Insty-
tucji Kultury Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich. Wystąpienia dr Janiny Kosman (Archiwum Państwowe 
w Szczecinie) i dr Agnieszki Borysowskiej (Książnica Pomorska w Szcze-
cinie), przybliżały działalność szkolnych kółek zainteresowań Szczecina 
XIX i początku XX wieku, w tym szczególnie kółek czytelniczych, oraz 
dzieje Gimnazjum Mariackiego (Marienstifts-Gymnasium). 

W 30. rocznicę wydarzeń sierpnia 1988 roku została przygotowana wy-
stawa „Szczecińska droga do wolności. Strajki w 1988 roku”, której towa-
rzyszył katalog. Był to hołd dla Bohaterów – strajkujących w Szczecinie 
w 1988 roku oraz dla tych, którzy ich wspierali. Wystawa była prezento-
wana w dniach 4–11 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” w Domu Polonii w Warszawie. 6 czerwca odbył się jej wernisaż, któ-
ry swoją obecnością uświetnili znamienici goście, m.in. ówczesny mini-
ster spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, Szef Kan-
celarii Prezydenta RP Halina Szymańska, Wiceszef Kancelarii Prezyden-
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ta RP Paweł Mucha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej Maciej Kopeć, a także 50 osób ze Szczecina – uczestników tamtych 
wydarzeń. Otwarciu towarzyszyło spotkanie popularnonaukowe oraz wi-
zyta w Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, a także 
w wymiarze duchowym upamiętnienie doniosłych wydarzeń, podkre-
ślenie roli ludzi z naszego regionu, przywrócenie pamięci zapomnia-
nym, oddanie hołdu, tym którym się on należy, godne miejsce i podnio-
sła atmosfera. W dniach 19 czerwca do 31 lipca wystawa była prezentowana
w Galerii Wojewody w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Następnie w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin-
Świnoujście od 29 sierpnia do 13 września uświetniła obchody 38. rocznicy 
Sierpnia ’80. W listopadzie była prezentowana w siedzibie Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Część zdjęć i materiałów archiwalnych zaprezentowanych na wystawie 
i w katalogu pochodzi z niepublikowanych dotąd zbiorów osób prywat-
nych, m.in. Jarosława Kaczorowskiego, Kazimierza Nowotarskiego, Paw-
ła i Wojciecha Woźniaków, Artura Kubaja, Grażyny Lupy oraz Beaty Go-
towały. Ponadto na wystawie wykorzystano materiały z zasobu Archi-
wum Państwowego w Szczecinie, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz 
Polskiej Agencji Prasowej. 
Projekt był realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wystawę objął Honorowym Patronatem Marsza-
łek Sejmu RP Marek Kuchciński. Wystawę zorganizowali: Archiwum Pań-
stwowe w Szczecinie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archi-
wum Akt Nowych w Warszawie, Fundacja Polskich Wartości, Polskie Ra-
dio Szczecin, Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście przy wspar-
ciu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Stowa-
rzyszenia Wolnego Słowa oraz Szczecińskiego Klubu Katolików.

27 czerwca w siedzibie Archiwum Państwowego w Szczecinie odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami strajkujących w 1988 r. – uczestnikami wer-
nisażu wystawy pt. „Szczecińska droga do wolności. Strajki 1988 roku”. 
Minutą ciszy upamiętniono ludzi pierwszej „Solidarności”, którzy ode-
szli. Zaprezentowano fotografie z pobytu w Warszawie oraz materiały 
zgromadzone na potrzeby wystawy, a które nie były na niej eksponowa-
ne. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy album ze zdjęciami z czerwcowe-
go spotkania. 
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4 czerwca w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie otwarta została wysta-
wa poświęcona 750. rocznicy nadania Goleniowowi praw miejskich. Zna-
lazły się na niej materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowe-
go w Szczecinie, a także różne artefakty i pamiątki związane z historią 
Goleniowa. Wystawa była udostępniona dla publiczności od 4 czerwca do
30 września.

W sobotę, 23 czerwca, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Archiwów. 
W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości MDA 2018 
odbywał się pod hasłem „Szczecińska droga do wolności”. Przy wsparciu 
Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, przygoto-
wane zostały spotkania o tematyce historycznej, kreatywne warsztaty dla 
dzieci o heraldyce, sfragistyce, genealogii, znakach wodnych, kiermasz 
wydawnictw. Częścią MDA 2018 były wykłady panów Bartosza Sitarza 
o wydarzeniach Grudnia ‚70 i dr. Michała Siedziaki o zachodniopomor-
skiej drodze do wolności od Sierpnia ’80 do Czerwca ’89. Poza tym była 
także możliwość spotkania i posłuchania świadków historii, byłych dzia-
łaczy opozycji demokratycznej panów Stanisława Wądołowskiego i Mar-
ka Adamkiewicza. Tego dnia była okazja, aby bliżej zapoznać się z zabyt-
kową siedzibą archiwum, w tym zobaczyć gabinet dyrektora, bibliotekę, 
magazyn, pracownię digitalizacji materiałów archiwalnych. MDA było 
obchodzone także w oddziałach zamiejscowych 15 i 16 czerwca w Mię-
dzyzdrojach i Stargardzie. Odbywały się warsztaty, spotkania, oprowa-
dzanie, udzielano porad i konsultacji dotyczących prowadzenia poszuki-
wań genealogicznych i kwerend archiwalnych. Projekt realizowano w ra-
mach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

13 lipca Archiwum Państwowe w Szczecinie odwiedziła młodzież z Hajfy 
pod opieką Pana Andrzeja Kotuli. Pracownicy archiwum – dr hab. Paweł 
Gut i mgr Alicja Kościelna przedstawili dzieje społeczności żydowskiej na 
Pomorzu. Szczególną uwagę zwrócono na kartoteki ewidencji ludności 
żydowskiej z latach 1939–1940, sporządzone przez władze III Rzeszy Nie-
mieckiej. 1780 kennkart pomorskich Żydów znajduje się w zasobie szcze-
cińskiego archiwum. W latach 1938–1940 władze nazistowskie przystą-
piły do eksterminacji Żydów z Pomorza Zachodniego, w tym Szczecina. 
W 1938 r. nasiliła się akcja likwidacji własności żydowskiej. W nocy (zwa-
nej „kryształową”) z 9 na 10 listopada 1938 r. spalono synagogę w Szcze-
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cinie. Przeprowadzono aresztowania i deportacje Żydów do obozów kon-
centracyjnych, które trwały do lutego 1940 r.

W 2018 r. hasłem przewodnim Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 
było „Sąsiedztwo” co wedle słów organizatorów było zachętą do poszuki-
wania podobieństw i różnic w losach społeczności i dziedzictwa kulturowego, za-
równo przez nie wykreowanego w wiekach minionych, jak i przywiezionego tutaj 
przez osadników po 1945 r. Warto podkreślić, iż rok 2018 był ogłoszony Eu-
ropejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, stąd też ZDD były jedno-
cześnie okazją do podkreślenia wkładu Pomorza Zachodniego do kultu-
ry europejskiej i przypomnienia o wspólnych wartościach łączących Eu-
ropejczyków.
W nawiązaniu do tegoż Archiwum Państwowe w Szczecinie zapropono-
wało w ramach swojego udziału w ZDD gościnny wykład profesora Ta-
deusza Białeckiego, autora wydanych w latach 2013–2018 trzech publika-
cji, których podstawą stał się niezwykle bogaty zbiór fotografii wykona-
nych przez T. Białeckiego w latach 1950–1990,  dokumentujący przemia-
ny na Pomorzu Zachodnim, i w Polsce, będący jednym z bardziej kom-
pletnych źródeł ikonograficznych dla naszego regionu. Te cenne „nośni-
ki pamięci historycznej” zostały przez Autora przekazane do zbiorów Ar-
chiwum Państwowego w Szczecinie. Drugie spotkanie było poświęco-
ne dziedzictwu kulturowemu Księstwa Pomorskiego Gryfitów, którego 
dzieje w ciągu kilkuset lat splatały się z historią sąsiednich krajów Bran-
denburgii, Meklemburgii i Polski, a przedstawił je Pan dr hab. Paweł Gut. 
Pozostałością tych kontaktów są liczne archiwalia zachowane w zasobie 
Archiwum Państwowego w Szczecinie. Natomiast Pani Grażyna Lupa 
i Pan Marek Lupa, specjaliści w zakresie konserwacji zbiorów przybliżyli 
metody zabezpieczania domowych archiwów, w których częstokroć znaj-
dują się zbiory i kolekcje gromadzone przez lata, a także dziedziczone po 
przodkach, będące cennym materiałem, który należy chronić, dając do-
wód na wrażliwość historyczną i estetyczną.

We wrześniu i październiku dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie 
Pan dr hab. Krzysztof Kowalczyk i Zachodniopomorski Kurator Oświa-
ty Pani Magdalena Zarębska-Kulesza zaprosili nauczycieli i uczniów za-
chodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w cyklu wy-
kładów połączonych ze zwiedzaniem zabytkowej siedziby Archiwum, 
a poświęconych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta-
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kich spotkań odbyło się 18, podczas nich był prezentowany młodzieży je-
den z zaproponowanych tematów: przez dr hab. Krzysztofa Kowalczy-
ka Antyrosyjska orientacja niepodległościowa Józefa Piłsudskiego oraz Nie tyl-
ko muzyka. Działalność polityczna Ignacego Jana Paderewskiego, dr hab. Paweł 
Gut mówił o Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 oraz przybliżał postać Jó-
zefa Gabriela Jęczkowiaka jako bohatera I wojny światowej, zaś dr hab. 
Maciej Szukała okoliczności kształtowania się granic Polski na konferen-
cji paryskiej w 1919 r.

26 września Archiwum ponownie znalazło się na mapie gry miejskiej „Śla-
dami Jedynki” dla przygotowywanej co roku dla uczniów klas pierwszych 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. 
Uczestnicy gry miejskiej mieli za zadanie na archiwalnych planach mia-
sta z różnych okresów, m.in. odnaleźć ulicę przy której mieści się obecne 
I LO, a także odczytać poprzednie nazwy okolicznych ulic. 

7 listopada, w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, 
odbył się finał konkursu wiedzy historycznej „Polskie drogi do niepodle-
głości 1914–1923”, którego organizatorami byli: Dyrektor Archiwum Pań-
stwowego w Szczecinie Pan dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Zachod-
niopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska-Kulesza. Kon-
kurs zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, była populary-
zacja wśród młodzieży wiedzy historycznej na temat wydarzeń, bohate-
rów i symboli związanych z dążeniem Polaków do odzyskania niepodle-
głości w latach 1914–1923.
W konkursie wzięło udział 167 uczniów z 39 szkół ponadgimnazjalnych 
z województwa zachodniopomorskiego.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Gabriel Ogorzałek z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Stargar-
dzie;
II miejsce: Michał Szymański z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Integracyjnymi w Świnoujściu;
III miejsce: Sebastian Piasecki z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Szczeci-
nie;
IV miejsce: Wojciech Szulkowski z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Star-
gardzie;
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V miejsce ex aequo: Michał Lasota z Zespołu Szkół Technicznych w Szcze-
cinku oraz Amelia Macewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.
Młodzież uczestnicząca w konkursie miała okazję obejrzeć wystawę 
„Szczecińska droga do wolności. Strajki w 1988 roku”. Ekspozycja przy-
gotowana została w 30. rocznicę wydarzeń sierpnia 1988 roku i była hoł-
dem dla strajkujących. Po wystawie oprowadzali Pan Wojciech Woźniak 
były opozycjonista, uczestnik strajków, członek Ruchu Wolność i Pokój, 
obecnie Prezes Fundacji Polskich Wartości oraz kierownik Oddziału IV 
Archiwum Państwowego w Szczecinie Pani Iga Bańkowska.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Wiceprezes Rady Mini-
strów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, 
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, oraz Ksiądz Arcybiskup 
Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.
Patronat medialny objęli: TVP3 Szczecin, Polskie Radio Szczecin, „Kurier 
Szczeciński”.

Wystawa archiwalna „Odrodzona Polska (1918–1939). Z perspektywy nie-
mieckiego Pomorza” w salach Muzeum Historii Szczecina została przygo-
towana przez Archiwum Państwowe w Szczecinie i Muzeum Narodowe 
w Szczecinie, a udostępniona dla publiczności od 13 listopada do 2 grud-
nia. Na ekspozycję składały się oryginały dokumentów z zasobu Archi-
wum Państwowego w Szczecinie, przedstawiających odbudowę państwa 
polskiego oraz jego wpływ i rolę dla niemieckiego Pomorza, uzupełnio-
ne o eksponaty muzealne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

17 listopada na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, kombatanci i osoby 
represjonowane w PRL wspominały postacie opozycji antykomunistycz-
nej w ramach „Zaduszek – Wspomnij Bohatera”. W kaplicy parafii o.o. sa-
lezjanów odprawiono uroczystą Mszę św., której oprawę muzyczną przy-
gotowali uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego 
w Szczecinie. Została on poprzedzona złożeniem kwiatów i zapaleniem 
zniczy przy pomnikach „Ofiarom Stalinizmu”, „Pamięci Sybiraków”, 
„Krzyżu Katyńskim” i „Krzyżu Męczeństwa Narodu Polskiego” na Cmen-
tarzu Centralnym w Szczecinie. „Zaduszki – Wspomnij Bohatera” zosta-
ły zorganizowane przez Archiwum Państwowe w Szczecinie i Instytut Pa-
mięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Patronat medialny nad wydarze-
niem objęło Radio Szczecin.
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Od trzech lat panie Magdalena Sicińska i Dorota Rosicka realizują w III 
Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie projekt 
„Świadomy patriotyzm”. Trzecią edycję projektu objął honorowym patro-
natem Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysz-
tof Kowalczyk. Dlatego też już dwukrotnie dyrektor Archiwum miał oka-
zję uczestniczyć w uroczystościach w III LO, w marcu dla upamiętnie-
nia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i 15 listopada w gali 
upamiętniającej stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczy-
stości te przygotowane przez grono pedagogiczne i uczniów III LO zo-
stały uświetnione obecnością znamienitych gości, w tym: Pana Krzyszto-
fa Romianowskiego – współpracownika posła A. Szałabawki, Pani Ewy 
Zakrzewskiej – wizytatora Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświa-
ty, Pana Marka Lisa – Dyrektora Oddziału Szczecin ENEA Oświetlenie, 
a przede wszystkim kombatantów, świadków historii: Pana Ryszarda 
Staszkiewicza – żołnierza 5. i 6. Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK 
Wilno, Pana Mariana Malcherka – członka Związku Więźniów Politycz-
nych Okresu Stalinowskiego, Pana Bolesława Pawłowskiego należącego 
do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Pana Stefana Lewan-
dowskiego – żołnierza Szarych Szeregów oraz Panią Romanę Nowińską, 
członkinię Związku Sybiraków w Chełmie.
Tego dnia odbyło się także ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla 
uczestników konkursu  „Symbole narodowe i bohaterowie Niepodległej”, 
zorganizowanego przez III LO w Szczecinie.
W ramach patronatu 10 grudnia. odbyła się lekcja archiwalna dla klasy
1 a z III LO w Szczecinie. Uczennice i uczniowie pod opieką pani Magda-
leny Sicińskiej mieli możliwość wysłuchania wykładu dyrektora Archi-
wum prof. Krzysztofa Kowalczyka dotyczącego wkładu Ignacego Pade-
rewskiego w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Druga część spo-
tkania odbyła się pracowni konserwacji materiałów archiwalnych. Nasi 
goście dowiedzieli się o instytucji i jej specyfice, a przede wszystkim zapo-
znali bliżej z pracą konserwatora materiałów archiwalnych. O Archiwum, 
pomorskich źródłach archiwalnych i arkanach swojej pracy opowiedzia-
ły kierownik Oddziału IV Iga Bańkowska oraz konserwator dzieł sztuki 
o specjalności papier i skóra Grażyna Lupa.

18 grudnia w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Sali Rycerskiej, odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach zorga-
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nizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Panią Mag-
dalenę Zarębską-Kuleszę. Między innymi ogłoszono wyniki konkursu 
„Moja Niepodległa”, którego uczestnicy – nauczyciele – podjęli się opra-
cowania scenariusza ciekawej, kreatywnej i inspirującej lekcji o tematyce 
niepodległościowej. Celem konkursu była nie tylko popularyzacja wśród 
dzieci i młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych 
wiedzy historycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych 
z dążeniem Polaków do odzyskania niepodległości w latach 1914–1923, 
ale także aktywizacja nauczycieli w celu upowszechniania nowatorskich 
i adekwatnych metod nauczania, podnoszenie świadomości dotyczą-
cej doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz prezentowanie dobrych 
praktyk. Organizatorami konkursu byli Archiwum Państwowe w Szczeci-
nie i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
III miejsce w konkursie zajęła pani Edyta Michnik – nauczyciel bibliote-
karz w Szkole Podstawowej nr 59 w Szczecinie,
II miejsce pani Ewa Smoleńska – nauczyciel historii w I LO im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Szczecinie, natomiast
I miejsce zajęła pani Anna Sobierajska – nauczyciel edukacji wczesnosz-
kolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie.

20 grudnia w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się wrę-
czenie nagród laureatom konkursów „Mistrz archiwalny – upowszech-
nianie dobrych wzorców i praktyk w pracy archiwalnej” oraz „Wdrażanie 
nowoczesnych metod w pracy archiwalnej”. „Mistrzami archiwalnymi” 
ogłoszono trójkę zasłużonych archiwistów: Pana Andrzeja Jabłońskiego 
z Archiwum Państwowego w Szczecinie, Panią Katarzynę Królczyk z Ar-
chiwum Państwowego w Koszalinie oraz Panią Magdalenę Hartwig z Na-
rodowego Archiwum Cyfrowego. Zostali oni wyróżnieni za: wspieranie 
wdrażania młodych pracowników do obowiązków służbowych; przeka-
zywanie w ramach archiwum państwowego wiedzy o zasobie archiwal-
nym, metodach pracy archiwalnej i praktyce archiwalnej; upowszechnia-
nie własnym przykładem wzorców profesjonalnej i otwartej postawy pra-
cownika archiwum państwowego; inspirowanie twórczego podejścia do 
rozwiązywania kwestii związanych z funkcjonowaniem archiwum pań-
stwowego i prowadzoną przez nie działalnością archiwalną; stały men-
toring i inspirowanie innych pracowników do pogłębiania swojej wiedzy 
w zakresie archiwistyki.
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1. Rozdanie nagród laureatom konkursu historyczno-genealogicznego „Skąd mój ród, 
skąd moje korzenie?”. Fot. Dariusz Witulski.
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3-4. Zwiedzanie Archiwum Państwowego w ramach VI Dnia Przewodnika Turystycznego 
w Szczecinie. Fot. Dariusz Witulski.
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5–11. Odwiedziny laureatów VIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Policach GRYFIK 
2018. Fot. Marek Lupa.

12. Laureatka konkursu „Szczecińskie strajki 1988” Natalia Czaboćko z opiekunami i or-
ganizatorami od lewej prezesem Fundacji Polskich Wartości Wojciechem Woźniakiem, Za-
chodniopomorskim Kuratorem Oświaty Magdaleną Zarębską-Kuleszą i dyrektorem AP 
w Szczecinie Krzysztofem Kowalczykiem (pierwszy z prawej). Fot. Łukasz Szełemej.
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13–17. Wernisaż wystawy „Szczecińska droga do wolności. Strajki w 1988 roku” w siedzi-
bie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Domu Polonii w Warszawie. Fot. (13) Grażyna 
Lupa, (14–17) Łukasz Szełemej.

18. Spotkanie z uczestnikami strajków w 1988 r. Fot. Grażyna Lupa.
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19. Dyrektor AP w Szczecinie Krzysztof Kowalczyk ze współorganizatorem strajków 
w 1988 r. Józefem Ignorem.

20–21. Otwarcie wystawy poświęconej 750. rocznicy nadania Goleniowowi praw miejskich 
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Golenio-
wie. Fot. Marek Lupa.
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22–27. Międzynarodowy Dzień Archiwów. Fot. (22–23) Dariusz Witulski, (24–28) Marek 
Lupa
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28. Spotkanie ze świadkami historii. Od lewej prowadzący rozmowę dr Michał Siedzia-
ko oraz zaproszeni goście Stanisław Wądołowski i Marek Adamkiewicz. Fot. Marek Lupa.

29. Lekcja archiwalna dla grupy młodzieży z Hajfy. Fot. Grażyna Lupa.
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30–31. Spotkanie z prof. Tadeuszem Białeckim w ramach Zachodniopomorskich Dni Dzie-
dzictwa. Fot. Dariusz Witulski.
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32–34. Spotkanie nt. zabezpieczania archiwów rodzinnych w ramach Zachodniopomor-
skich Dni Dziedzictwa. Fot. Marek Lupa.
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35–37. Warsztaty z komunikacji społecznej w Archiwum Państwowym w Koszalinie 
z udziałem archiwistów ze Szczecina. Fot. Grażyna Lupa. 
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38–41. Warsztaty z komunikacji społecznej w Archiwum Państwowym w Szczecinie 
z udziałem archiwistów z Koszalina. Fot. Marek Lupa.
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42–43. Finał konkursu wiedzy historycznej „Polskie drogi do niepodległości 1914–1923”. 
Fot. Grażyna Lupa.
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44–49. Cykl wykładów poświęconych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści połączonych ze zwiedzaniem zabytkowej siedziby Archiwum. Fot. Marek Lupa.

50–51. Wernisaż wystawy „Odrodzona Polska (1918–1939). Z perspektywy niemieckiego 
Pomorza”.
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52–54. Zaduszki „Wspomnij Bohatera”. Fot. (52–53) Grażyna Lupa, (54) Marek Lupa.
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55–57. Gala wręczenia nagród w konkursach zorganizowanych przez Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty Panią Magdalenę Zarębską-Kuleszę. Między innymi ogłoszenie 
wyników konkursu „Moja Niepodległa”. Fot. Daniel Wróbel.
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58. Laureaci konkursu „Mistrz archiwalny – upowszechnianie dobrych wzorców i prak-
tyk w pracy archiwalnej” 2018 r. Od lewej: Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe 
w Szczecinie), Magdalena Hartwig (Narodowe Archiwum Cyfrowe),  Katarzyna Królczyk 
(Archiwum Państwowe w Koszalinie).


