
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

4, 6, 13 czerwca 2019 r.

4 czerwca 2019 r., 14.00 

7 czerwca 2019 r., 17.00 

8 czerwca 2019 r., 12.00 

„Archiwum od kuchni” cykl lekcji archiwalnych dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 17 w Kaliszu na temat działalności Archiwum 
Pań-stwowego w Kaliszu – siedziba Archiwum Państwowego 
w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 207

prelekcja Tomasza Dalinkiewicza, członka Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Archiwaliów, pt. „Kaliskie schrony bojowe z 1939 roku – 
historia i współczesność” – siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu

uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kaliszu, podczas której Odznakę Ho-
norową Miasta Kalisza odbierze dyrektor Archiwum Państwowego 
w Kaliszu dr Grażyna Schlender – aula im. prof. Jerzego Rubińskie-
go, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM w Poznaniu, 
ul. Nowy Świat 28-30

transmisja z Warszawy z uroczystości uruchomienia nowego serwisu 
„Szukaj w archiwach”, otwarcie wystawy „Wiek zaklęty w dokumen-
cie”, zajęcia na temat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu, 
zwiedzanie archiwum i pokaz konserwatorski dla wszystkich chęt-
nych – siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu. Wyjątkowa atrak-
cja! Wszystkich naszych gości w tym dniu do naszej siedziby przywio-
zą 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

11 czerwca 2019 r., 12.00 otwarte spotkanie, na którym omówione zostaną problemy związane 
z profi laktyką konserwatorską archiwów domowych. Zapisy na warsz-
taty pt. „Praktyka czyni mistrza, czyli jak samodzielnie zadbać o doku-
menty i fotografi e rodzinne” dla archiwistów rodzinnych z profi lakty-
ki i konserwacji dokumentów archiwalnych w ramach akcji Archiwa 
Rodzinne Niepodległej – siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu 

12 czerwca 2019 r., 11.00 uroczysta gala wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockie-
go dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Wyróżnienie od-
bierze kierownik Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materia-
łów Archiwalnych Edyta Pietrzak – siedziba Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, Poznań

14 czerwca 2019 r., 12.00 uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu „Ad fontes! 
Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego” połączone z obcho-
dami jubileuszu 25 lat konkursu – sala recepcyjna kaliskiego ratusza

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.


