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Obchody jubileuszowe rozpoczęły się w Bazylice Archikatedralnej, gdzie arcybiskup 
dr Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, wraz z koncelebrującymi kapłanami od-
prawił uroczystą mszę św. Po Eucharystii uczestnicy zjazdu przeszli do auli Wydziału 
Teologicznego UAM, aby wziąć udział w jubileuszowej konferencji. Na wstępie ks. lic. 
Roman Dworacki, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (AAP), powi-
tał wszystkich zebranych. Następnie ksiądz arcybiskup, który sprawował patronat ho-
norowy, otworzył obrady zjazdu. Odczytano życzenia nadesłane na tę okoliczność m.in. 
od doc. dr hab. Darii Nałęcz, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz mgra 
Henryka Krystka, dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu. 

Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych ks. prof. dr hab. Jan Związek wpro-
wadził w tematykę konferencji. Obrady, którym przewodniczył ks. dr hab. Bernard Ko-
łodziej TChr, rozpoczął ks. dr Tomasz Moskal (KUL Lublin) referatem pt. „Historia ksiąg 
metrykalnych Kościoła Katolickiego”. Prelegent mówił o powstaniu, celach i zadaniach 
metryk kościelnych. Kolejnym referującym był ks. dr Leszek Wilczyński, kustosz Ar-
chiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, który scharakteryzował zasób ksiąg metrykal-
nych, znajdujących się w AAP. Siostra lic. Teresa Florczak CR z Poznania przedstawiła 
księgi metrykalne jako cenne i ważne źródło historyczne.

Po przerwie rozpoczęła się druga część konferencji, której przewodniczył o. dr hab. 
Józef Marecki OFMCap z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.  Pierwszy z re-
ferentów ks. dr Mieczysław Różański z Archidiecezjalnego Archiwum w Łodzi ukazał 
księgi w świetle prawodawstwa polskiego. Następnie mgr Przemysław Wojciechowski z 
Archiwum Państwowego w Poznaniu miał referat pt. „Przechowywanie i zabezpieczanie 
akt metrykalnych”. Konferencję zakończyła dr Halina Dudała i dr Julia Dziwoki z Ar-
chidiecezjalnego Archiwum w Katowicach, które omówiły problematykę nowoczesnych 
form zabezpieczania i udostępniania ksiąg metrykalnych w polskich archiwach kościel-
nych.

Po dyskusji i podsumowaniu uczestnicy konferencji przeszli do Arcybiskupiego Se-
minarium Duchownego, gdzie był przygotowany posiłek. Po obiedzie odbyło się walne 
zebranie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych (SAK) w auli WT UAM. Na wstępie 
przewodniczący Stowarzyszenia ks. prof. Józef Związek wyraził wdzięczność ks. abp. dr. 
Damianowi Zimoniowi z Katowic za życzliwą opiekę nad Stowarzyszeniem Archiwistów 
Kościelnych. Ks. dr bp Jan Kopiec z Opola, opiekun SAK ze strony Episkopatu Polski, 
wysoko ocenił pracę Stowarzyszenia od jego utworzenia w 2003 roku. Przy tej okazji wy-
raził nadzieję, że powstanie SAK nie jest jednorazowym zrywem, ale charakteryzuje się 
ciągłą, intensywną pracą dla dobra Kościoła i historii. Dr Julia Dziwoki w krótkim wy-
stąpieniu przedstawiła sprawozdanie ekonomiczne Stowarzyszenia. Dr Halina Dudała w 
sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia, mówiąc o działalności nowo utworzonego 



300

Podyplomowego Studium Archiwistyki Kościelnej w Katowicach, kładła nacisk na jego 
wielką przydatność i pomoc w duszpasterstwie parafialnym. Następnie zabrał głos o. dr 
hab. Józef Marecki (redaktor naczelny), który omówił pierwszy numer „Archiva Eccle-
siastica” – biuletynu SAK i zapowiedział tematykę kolejnych publikacji. Na zakończenie 
poruszono sprawy organizacyjne (m.in. przyjmowanie nowych członków, składki i le-
gitymacje członkowskie). 

W podsumowaniu przewodniczący SAK podziękował organizatorom zjazdu za go-
ścinę, przyjazną atmosferę i świetne przygotowanie techniczne. Zapowiedział, że na-
stępny zjazd będzie miał miejsce w Katowicach, a tematyka zostanie poświęcona Po-
dyplomowemu Studium Archiwistyki Kościelnej. 
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