Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

I Piknik Archiwalny
– z udziałem Archiwum WUM
W sobotę 19 czerwca odbył
się I Piknik Archiwalny w Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu. Jednym
ze współorganizatorów tego
wydarzenia było Archiwum
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Inspiracją Pikniku był obchodzony od 2007 roku Międzynarodowy Dzień Archiwów,
przypadający 9 czerwca. Jego celem jest zwrócenie uwagi na pracę archiwistów, jej przydatność
programie Pikniku znalazły się m.in. interesujące prelekcje o tematyce ari wzrastające możliwości archiwi- W
chiwalnej oraz pokazy różnych dokumentów, od dokumentów historycznych
styki we współczesnym świecie, i wojskowych po współczesne druki wystawiane np. przez USC, PZU, ZUS
oraz zainteresowanie szerokiej
grupy społeczeństwa tymi za- poprzez ukazanie ich w lekkiej, kowi przez całe życie, m.in.
gadnieniami (od dzieci i mło- przystępnej formie.
przedstawiono kopie z ksiąg
dzieży po osoby dorosłe i starsze)
Wystawom zorganizowanym metrykalnych, akty urodzenia,
przez archiwa różnych zmieniające się na przestrzeni
instytucji towarzyszy- wieków zaświadczenia chrztu,
ły bardzo interesujące małżeństwa, zgonu, a także dowykłady, m.in. Pani kumenty uczelniane, pracowAnny Mieszkowskiej nicze, bankowe, ZUS, PZU,
(Archiwum Polskiej medyczne.
Akademii Nauk) –
Archiwum Warszawskiego Uni„Irena Sendlerowa wersytetu Medycznego zaprezenw archiwaliach”; pre- towało dokumenty wytwarzane
zentacja multimedial- w trakcie studiów, począwszy od
na Pana Grzegorza podania na studia, poprzez legiSocika „Kolekcje akt tymację studencką, książeczkę
personalnych i od- zdrowia, indeks, arkusze ocen,
znaczeniowych z lat karty egzaminacyjne, skończyw1918-39 w zasobie szy na dyplomie. Dużym zainteCentralnego Archi- resowaniem cieszyły się gadżety
wum Wojskowego”; Uczelni, w szczególności płyta
Pana Macieja Rydla CD wydana z okazji Dwustulecia
(Polskie
Towarzy- Uczelni, długopisy z logo WUM,
stwo
Ziemiańskie) smycze i notesy.
– „Dwór – polska
Piknik miał interesującą opratożsamość”.
wę artystyczną – na dziedzińcu
Dużym zaintere- Pałacu Staszica wystąpili: MatArchiwum WUM zaprezentowało dokumenty wy- sowaniem cieszył się tea Mazzukki, który zaśpietwarzane podczas studiów w uczelni medycznej (na wykład
dotyczący wał najbardziej znane piosenki
zdj. Kierownik Archiwum Jakub Paprotny omawia dokumentów towa- włoskie, oraz zespół wokalny
prezentowane zbiory)
rzyszących człowie- „Imprevisti”.
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Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
W kawiarence piknikowej
prowadzonej przez uczniów Policealnego Studium Archiwistyki
i Księgarstwa można było również kupić kawę, herbatę i pyszne
ciasta.
Głównymi organizatorami imprezy byli: Polskie Towarzystwo
Archiwalne, Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru
Sprawiedliwości, Stowarzyszenie
Archiwistów Kościelnych oraz
Archiwum Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie.
Współorganizatorami byli: Archiwum Sejmu i Archiwum Senatu, Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie, Archiwum
Państwowe M. St. W-wy, Archiwum Państwowe Dokumenta-

cji Osobowej i Płacowej
w Milanówku, Narodowe
Archiwum Cyfrowe, Archiwum Zamku Królewskiego, Archiwum Urzędu
M. St. W-wy, Archiwum
Akademii Sztuk Pięknych,
Archiwum Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego,
Centralne Archiwum Wojskowe, Biuro Podróży Travpol, Galeria Steel Forest,
Zespół Szkół nr 18 (Policealne Studium Informacji
Archiwistyki Księgarstwa).
mgr Jakub Paprotny
Kierownik
Archiwum Warszawskiego Atrakcją Pikniku była także oprawa artyUniwersytetu Medycznego styczna. Na zdj. zespół wokalny Imprevisti

Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma już 60-letnią historię. Rozpoczęło
swoją działalność w chwili powstania Akademii Medycznej w Warszawie w 1950 roku, po
przekształceniu jej z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku swojego działania gromadziło spuściznę po Wydziale Lekarskim UW oraz akta bieżące. Jednakże
część akt pozostała w posiadaniu Uniwersytetu Warszawskiego.
W państwowej strukturze archiwalnej nasze Archiwum jest instytucją o szczególnym znaczeniu, określaną mianem „archiwum specjalistycznego z powierzonym zasobem archiwalnym”. Oznacza to, że jest ono jedną z tych jednostek organizacyjnych, które tworzą materiały
archiwalne, tj. dokumentację historyczną o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Ponadto najcenniejsze akta – kategorii „A” (wieczystego przechowywania) są nam powierzone, tzn. nie musimy ich co 25 lat przekazywać do właściwego archiwum państwowego,
ale zachowujemy je u siebie.
W chwili obecnej Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego posiada około 1100
metrów bieżących akt i dokumentów. Składają się na to około 73 tysiące jednostek archiwalnych. Archiwum przechowuje między innymi: akta osobowe pracowników Uczelni, studentów,
doktoraty, habilitacje, odznaczenia państwowe nauczycieli akademickich, Księgi Albumów itp.
Jednymi z cenniejszych dokumentów przechowywanych w Archiwum są akta prof. Zbigniewa
Religi.
Z zasobów Archiwum Uczelni korzysta bardzo wiele osób, m.in.: pracownicy administracyjni, pracownicy naukowi WUM, pracownicy naukowi PAN, byli studenci odbierający swoje
dokumenty. Akta i dokumenty zgromadzone w Archiwum wykorzystywane są w wielu czasopismach i pracach naukowych, np. przy pisaniu Polskiego Słownika Biograficznego.
Kierownikiem Archiwum od roku 2010 jest mgr Jakub Paprocki, a do grona pracowników
należą: Maria Mentrak i Beata Pietka-Jankowska. Siedziba jednostki mieści się w budynku
przy ulicy Pawińskiego 3, część zbiorów znajduje się także w Rektoracie WUM przy ulicy Żwirki
i Wigury 61.
Pracownicy Archiwum chętnie służą pomocą wszystkim osobom zainteresowanym dziejami Uczelni. Jednostka ta jest nieocenioną skarbnicą wiedzy o naszej Almae Matris i ludziach,
którzy przez wiele lat tworzyli jej historię.
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