
Ad fontes! 
ODKRYWAMY 

TAJEMNICE KALISZA 
i REGIONU KALISKIEGO
Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza dzieci i młodzież do 
wzięcia udziału w konkursie „Ad fontes! Odkrywamy tajem-
nice Kalisza i  regionu kaliskiego”. Tegoroczna edycja wpro-
wadza pewne innowacje. Będzie ona będzie ściśle związana 
z przypadającym w 2021 r. jubileuszem 70 lat istnienia 
Archiwum Państwowego w Kaliszu. 

Dokładnie 4 marca 1951 r. przejęto pierwsze akta ze Starostwa Powiatowego 
w Kaliszu do zasobu archiwalnego. Przez 25 lat archiwum zmieniało swoje oficjalne 
nazwy, będąc jednocześnie placówką zależną od archiwum w Poznaniu. Do 1958 r. 
siedziba archiwum mieściła się przy ul. Marcelego Nowotki 2 (obecnie 
ul. Alfonsa Parczewskiego). W 1959 r. archiwum pozyskało nowy lokal przy 
ul. Kolegialnej 4. W tym samym roku kierownikiem placówki został Roman 
Szczepaniak. Utworzył on pracownię naukową i  postarał się o  prawo do 
wieczystego przechowywania stałego zasobu aktowego. Umożliwiło to 
zapoczątkowanie skromnej działalności popularyzatorskiej. W 1976 r. archiwum 
zyskało samodzielność – przemianowano je na Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w   Kaliszu, którego dyrektorem została Mirosława Lisiecka. Złe warunki lokalowe 
nie pozwoliły jednak na rozwinięcie szerszej działalności, zarówno pod względem 
gromadzenia, udostępniania materiałów archiwalnych i  ich popularyzacji. W latach 
1992-2004 Archiwum Państwowe w Kaliszu funkcjonowało przy ul. Złotej 43. 
W 1994 r. utworzono sekcję konserwacji i   wyposażono archiwum w pierwszy 
komputer. Funkcjonowała pracownia naukowa, która cieszyła się coraz większym 
powodzeniem pośród genealogów i badaczy historii regionalnej. W siedzibie 
archiwum organizowano wystawy i prowadzono lekcje archiwalne. W 2004 r. 
Archiwum Państwowe w Kaliszu przeprowadziło się do nowej siedziby przy 
ul. Poznańskiej 207. Pozwoliło to na przejmowanie i  przechowywanie akt w  kom-
fortowych warunkach, dając jednocześnie archiwistom pole do szerokiej działalności 
popularyzatorskiej i  wydawniczej. W  2007 r. dyrektorem APK została dr Grażyna 
Schlender, która w 1994 r. zapoczątkowała konkurs Co wiesz o Kaliszu?, znany dziś 
pod hasłem Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego. 

www.archiwum.kalisz.pl



Odkrywamy 
tajemnice Kalisza 
i regionu kaliskiego

I. Cele konkursu
 —  zainteresowanie młodzieży historią Kalisza i regionu kaliskiego
 — budzenie pasji poznawczej wśród uczniów
 — promocja Archiwum Państwowego w Kaliszu

II. organIzator
Archiwum Państwowe w Kaliszu
Współorganizatorzy
Miasto Kalisz
Starostwo Powiatowe w Kaliszu

III. zasady

1. adresaci
Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych:

 — uczniowie szkół podstawowych 
 — uczniowie szkół średnich

Zmagania mają charakter rywalizacji międzyszkolnej – im więcej drużyn 
i uczestników indywidualnych wystawi dana szkoła i zadba o odpowiedni 
poziom merytoryczny prac, zwiększa tym samym swoje szanse na zdobycie 
najwyższych laurów. Tradycyjnie dopuszczamy możliwość zgłaszania prac 
wykonanych przez maksymalnie 3-osobowe zespoły.

2. zagadnienia
70 lat historii Archiwum Państwowego w Kaliszu – śladem siedzib

3. zadania
Zadanie polega na nakręceniu filmu (telefonem komórkowym, aparatem,
kamerą itp.), który upamiętniałby poszczególne siedziby Archiwum Pań-
stwowego w Kaliszu na przestrzeni minionych 70 lat i samą instytucję jako
jedno pośród ciekawych miejsc w Kaliszu i regionie kaliskim.

Zwracamy uwagę na fakt, że dla Jury przede wszystkim liczy się nietuzinkowy 
pomysł zrealizowany w solidny sposób. Nagrania należy zapisać w formacie 
MPEG-4 i nagrać na płytę DVD (nie przyjmujemy nośników typu pendrive). 

4. Materiały źródłowe
Organizatorzy zostawiają uczestnikom zupełną dowolność w wyborze ma-
teriału źródłowego wykorzystywanego do wykonania zadań konkursowych.
Można skorzystać z materiałów dostępnych na stronie www.archiwum.kalisz.pl
lub profilu facebookowym naszej instytucji.

5. ocenianie
Archiwum Państwowe w Kaliszu powoła komisję, która dokona oceny zgło-
szonych filmów. Dodatkowo, spośród dopuszczonych przez komisję prac,
po 14 maja 2021 r. na naszym profilu facebookowym ruszy głosowanie na
najlepszy film, któremu zostanie przyznana specjalna Nagroda Publiczności.
Obligatoryjne dla wszystkich uczestników jest podanie: imienia i nazwiska
autora/autorów pracy, imienia i  nazwiska nauczyciela – opiekuna, nazwy
szkoły zgłaszającej pracę. Prace, które nie będą zawierały powyższych danych
nie będą oceniane.

6. terminy
Prace należy przekazywać wyłącznie na płytach DVD do siedziby Archiwum
Państwowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 207 do dnia 14 maja 2021 r.
włącznie (codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–15.30).
Podsumowanie konkursu nastąpi tradycyjnie podczas obchodów Święta Miasta
Kalisza w czerwcu 2021 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. O dokładnym
terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestniczące w nich szkoły zostaną powia-
domione osobnym pismem.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (62) 767 10 22 
bądź mailowego sekretariat@archiwum.kalisz.pl


