
Współorganizatorzy: 
Urząd Miejski w Kaliszu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 
Oddział w Kaliszu

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Archiwaliów

Organizator: 
Archiwum Państwowe w Kaliszu

Transmisja z Warszawy z uroczystości 
uruchomienia nowego serwisu „Szukaj w archiwach”, 
otwarcie wystawy „Wiek zaklęty w dokumencie”, 
zajęcia na temat działalności Archiwum Państwowego 
w Kaliszu, zwiedzanie archiwum i pokaz konserwatorski 
dla wszystkich chętnych – siedziba Archiwum 
Państwowego w Kaliszu. 

Wyjątkowa atrakcja! Wszystkich naszych gości 
w tym dniu do naszej siedziby przywiozą za darmo 
dwa zabytkowe autobusy san h 100 b oraz jelcz cabrio. 
Autobusy odjadą z przystanku początkowego przy 
ul. Kanonickiej przy tzw. stefciowej ławeczce o godz. 11.00

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ ARCHIWÓW 

6. terminy
Prace należy przekazywać do siedziby Archiwum Państwowego w Kaliszu 
przy ul. Poznańskiej 207 do dnia 17 maja 2019 r. włącznie 
(codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00). 

Podsumowanie konkursu nastąpi tradycyjnie podczas obchodów Święta Miasta Kalisza 
w czerwcu 2019 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. 

O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestniczące w nich szkoły zostaną 
powiadomione osobnym pismem.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (62) 767 10 22
bądź mailowego sekretariat@archiwum.kalisz.pl

Ad fontes! 
ODKRYWAMY 

TAJEMNICE KALISZA 
i REGIONU KALISKIEGO

- l e c i e  k o n k u r s u2525
www.arch iwum.ka l i s z .p l

W 2019 r. mija 25 lat odkąd w Kaliszu pojawił się nasz konkurs
zatytułowany początkowo Co wiesz o Kaliszu? Z tej okazji zapra-
szamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w edycji jubile-
uszowej, która swój niepowtarzalny finał będzie mieć tradycyjnie
w miesiącu czerwcu w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza.

Poprzez tegoroczne pytania konkursowe chcemy szczególnie
podkreślić 100-lecie sieci archiwów państwowych oraz obchody
Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Wszystkich uczestników
i opiekunów czeka wiele niespodzianek.

8 czerwca 2019 r., godz. 12.00 

Archiwum Państwowe w Kaliszu 

ul. Poznańska 207 

62-800 Kalisz

tel. 62 767 10 22

e-mail: sekretariat@archiwum.kalisz.pl

www.archiwum.kalisz.pl


