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II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów
Diecezjalnych 14-16.06.2015,
Archiwum Diecezjalne w Kielcach
W dniach 14-16 czerwca 2015 r. Archiwum Diecezjalne w Kielcach
zorganizowało II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów
Diecezjalnych z całej Polski, którzy przyjechali podzielić się uwagami na
temat wykonywanej pracy i planami na przyszłość. Patronat honorowy
objął biskup kielecki Jan Piotrowski, arcybiskup Stanisław Gądecki –
metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
oraz biskup gliwicki Jan Kopiec. Patronat medialny objęli: radio eM,
Wydawnictwo Jedność, „Tygodnik Katolicki Niedziela” oraz „Niedziela
Kielecka”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele archiwów diecezjalnych z Poznania, Katowic, Pelplina, Gniezna, Włocławka, Siedlec,
Kalisza, Krakowa, Tarnowa, Kielc, Bielska-Białej; ponadto Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz ośrodek Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne. Obrady Forum 15 i 16 czerwca odbywały się
w Skorzeszycach i w Kielcach.
Obradom zamkniętym w Skorzeszycach przewodniczył bp prof.
dr hab. Jan Kopiec. Rozpoczęły się one od wprowadzenia, którego
dokonał gospodarz spotkania – ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Dyrektor
Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Kolejnym punktem spotkania była
prezentacja poszczególnych Archiwów Diecezjalnych, którą poprowadził ks. Roman Dworacki z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
Następnie rozpoczęto część referatową, którą rozpoczął ks. dr hab.
Mieczysław Różański z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wystąpieniem poświęconym „Statutowi archiwum diecezjalnego”. Kolejny
prelegent, ks. dr Jan Maria Musielak z Archiwum Archidiecezjalnego
w Poznaniu wygłosił referat pod intrygującym tytułem: „Archiwista
jak ojciec rodziny wydobywa ze skarbca rzeczy nowe i stare”. Przybyli
na spotkanie goście mogli usłyszeć również wystąpienie prof. dra hab.
Władysława Stęniaka z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
na temat „Narodowego zasobu archiwalnego i miejsca w nim archiwów kościelnych”. Dr Halina Dudała z Archiwum Archidiecezjalnego
w Katowicach w referacie pt. „Archiwistyka kościelna – problemy
i wyzwania w zakresie edukacji” postulowała włączenie do planu
nauczania w seminariach duchownych przedmiotu archiwistyki
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kościelnej, co w przyszłości ujednoliciłoby pracę we wszystkich archiwach w Polsce.
Na zakończenie nastąpiła prezentacja firm sponsorów obecnego
spotkania, którą poprowadził ks. dr Sławomir Kęszka. Firma Kiel-Tech
zaprezentowała materiały archiwizacyjne z certyfikatem IZO 9706, zaś
Digital Center przedstawiła projekt skanowania ksiąg USC ze zbiorów
archiwów państwowych w Toruniu i Bydgoszczy.
Część naukową spotkania zwieńczyło zwiedzanie Wyższego Semi
narium Duchownego w Kielcach, w czym czynnie uczestniczyło Koło
Historyczne WSD.
W części otwartej, która odbyła się 15.06.2015 r. w Archiwum
Diecezjalnym w Kielcach, przy ul. Jana Pawła II, w godz. 16.00 – 18.00,
a którą prowadził ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, uwaga prelegentów i słuchaczy skoncentrowana została na kwestiach konserwacji zasobów archiwalnych. Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Waldemar Kowalski
z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
który tytułem wprowadzenia przypomniał swoje „archiwalne” początki
i archiwariuszy, ks. Wróbla i ks. Szarka. Podkreślił również nowe
impulsy, jakie Archiwum Diecezjalne w Kielcach wysyła do badaczy
korzystających z jego zasobu, a to zwłaszcza ułatwienia w dostępie,
korzystne godziny pracy i otwartość na różne środowiska, zwłaszcza
badaczy świeckich. Z kolei ks. prof. dr hab. Jacek Urban z Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przedstawił „Prace konserwatorskie w Archiwum Kapitulnym na Wawelu w minionym dziesięcioleciu”. Szczególnie cenne i ciekawe było wystąpienie współprelegentki,
autorki wykonanej konserwacji Pontyfikału Oleśnickiego, w ramach
współpracy Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie z pracownią
Konserwacji Książki na Wawelu.
Kolejny prelegent, ks. dr Michał Sołomieniuk z Archiwum Archi
diecezjalnego w Gnieźnie, w referacie zatytułowanym „Coś z niczego:
próby podejścia do konserwacji papieru i skóry w realiach archiwum
kościelnego” przybliżył sposoby pozyskiwania funduszy na realizację zadań konserwatorskich. Referaty wzbudziły duże zainteresowanie zarówno uczestników spotkania, jak i przybyłych na nie gości,
czego dowodem była ożywiona dyskusja, w której poruszono kwestie funkcjonowania archiwów kościelnych w kontekście prawa
kanonicznego i rzeczywistości prawnej RP. Podsumowania obrad
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dokonał ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny z Archiwum Diecezjalnego
w Pelplinie.
Następnie doszło do zwiedzania Archiwum Diecezjalnego w Kielcach
(magazyny i pracownia) oraz obejrzenia wystawy wybranych dokumentów, map, ksiąg parafialnych. Wystawa została przygotowana
przez członków Towarzystwa Przyjaciół Archiwum pod kierunkiem
dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej (Instytut Historii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach), dra Piotra Kardysia (Polskie Towarzystwo
Historyczne), uczestniczek Uniwersytetu III Wieku i siostry Danuty
Kozieł, bez których jej realizacja nie byłaby możliwa.
Na ostatni dzień organizator II Ogólnopolskiego Forum Dyrek
torów Archiwów Diecezjalnych zaplanował zwiedzanie Archiwum
Państwowego w Kielcach, Pałacu Biskupów w Kielcach oraz katedry
i Muzeum Diecezjalnego w Kielcach, co bez wątpienia było niezwykle
ciekawym i wartościowym poznawczo elementem spotkania, które,
również dzięki temu właśnie, na długo zapadnie w pamięci licznie
przybyłych na spotkanie referentów, jak również zainteresowanych
problematyką archiwów diecezjalnych w Polsce gości.
Piotr Kardyś
Sylwia Konarska-Zimnicka
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