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jubileuSz 35-lecia radzyńSkiego oddziału  
archiWum pańStWoWego W lublinie

Przy ul. Kleeberga 10, w nowej siedzibie radzyńskiego oddziału Archiwum 
Państwowego w Lublinie, w dniu 1 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie 

jubileuszowe z okazji 35-lecia radzyńskiej placówki, które skupiło wielu gości 
pochodzących z samego Radzynia, a także spoza miasta. Wśród nich znaleźli 
się Dariusz Grot, dyrektor Departamentu Organizacji, Udostępniania i Ewi-
dencji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Piotr Dymmel, dy-
rektor Archiwum Państwowego w Lublinie, oraz Waldemar Chorążyczewski 
i Janusz Łosowski. 

Na wstępie kierownik radzyńskiego archiwum Dariusz Magier przed-
stawił krótki zarys historii placówki, akcentując przede wszystkim dorobek 
i rolę Stefanii Domijańskiej, która tworzyła zręby archiwum, oraz zasługi jej 
współpracowniczek: Anny Petkowicz, Joanny Kowalik i Krystyny Niedziuł-
ki. W wystąpieniu kierownika archiwum pojawiły się informacje o aktualnej 
działalności zarządzanej przez niego placówki, ilustrujące skalę i znaczenie 
jej aktywności w lokalnym pejzażu kulturalnym. Magier wskazał na zacho-
dzący proces redefiniowania roli archiwum, które wykraczając poza ob-
szar archiwistyki, staje się ośrodkiem nauki, edukacji oraz kultury, najpierw 
w skali mikrospołecznej, a następnie mikroregionalnej. W radzyńskim archi-
wum służą temu organizowane sesje naukowe, intensywna działalność wy-
dawnicza, wystawy, prelekcje, spotkania autorskie, unikalne w skali krajowej 
Radzyńskie Warsztaty Archiwistyczne oraz innego rodzaju przedsięwzięcia 
o profilu dydaktycznym skierowane do różnych grup wiekowych. Ostatnie 
lata przyniosły także znaczny wzrost zainteresowania zasobem archiwalnym, 
wynikający po części z przemian zachodzących po 1989 r. W latach osiem-
dziesiątych XX w. pracownię naukową odwiedzało 5 osób rocznie, w dzie-
więćdziesiątych – 16, w pierwszej dekadzie XXI w. zaś liczba ta przekroczyła 
już 60 użytkowników.

W podobnym tonie, uwypuklającym rolę placówek archiwalnych jako 
instytucji umożliwiających zrozumienie lokalnej tożsamości, wygłosił swoje 
okolicznościowe przemówienie W. Chorążyczewski. Wskazując na potrzebę 
łączenia archiwistyki z kulturą, zaakcentował konieczność partycypacji archi-
wów terenowych w życiu społeczności lokalnych. J. Łosowski podkreślił wy-
jątkowość radzyńskiej palcówki na tle innych zamiejscowych oddziałów lu-
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belskiego archiwum ze względu na liczbę i wysoki poziom podejmowanych 
przez nią działań o charakterze naukowym oraz świetne merytoryczne przy-
gotowanie jej pracowników. O rozpoznawalności radzyńskiego archiwum, 
tym razem w skali ogólnopolskiej, mówił D. Grot, reprezentujący NDAP. 
Dyrektor archiwum w Lublinie P. Dymmel w swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę w pierwszej kolejności na zalety nowej siedziby. Podkreślił, że dzię-
ki zaangażowaniu dr. Magiera w wyszukanie nowego lokum dla archiwum 
zyskało ono bardziej nowoczesny wymiar (sala konferencyjna i wystawowa) 
i ma do dyspozycji znacznie większą powierzchnię magazynową. Przemówie-
nia wzbogaciła prezentacja multimedialna, w której retrospektywnie dokona-
no przeglądu sztandarowych osiągnięć archiwum.

Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotografika Tomasza Młynarczyka, 
pomyślana jako stała ekspozycja, zatytułowana „Archiwum – forma i świa-
tłocień”. Zaprezentowała ona artystyczną wizję przechowywanego w radzyń-
skiej placówce zasobu archiwalnego, doskonale korespondując ze spotkaniem 
jubileuszowym. Innym dodatkiem do całego wydarzenia była promocja wy-
dawnictwa Skorowidz do akt Jana Sariusza Mnińskiego notariusza powiatu ra-
dzyńskiego (1812–1815) autorstwa Dariusza Magiera i Artura Rogalskiego, 
inicjująca serię wydawniczą „Skorowidz”, koordynowaną przez radzyński od-
dział Archiwum Państwowego w Lublinie i Archiwum Państwowe w Siedl-
cach. Spotkanie zakończyło uroczyste rozdanie dyplomów osobom, które sta-
le wspierają archiwum w jego bogatej i różnorodnej działalności.

Alicja Gontarek
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

iii toruńSkie konfrontacje archiWalne

W dniach 17–18 listopada 2011 r. odbyła się trzecia już konferencja z cy-
klu „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne” pod hasłem „Archiwisty-

ka między różnorodnością a standaryzacją”. Spotkanie zorganizowane przez 
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu zamknęło obchody jubileuszu 60-lecia toruńskiej archiwistyki. Ponad 
120 osób przybyłych z polskich, białoruskich i litewskich ośrodków archi-
walnych obradowało na dwóch sesjach plenarnych oraz w dwóch sekcjach – 
wysłuchano ponad 30 referatów.


